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Choć małe i średnie przedsiębiorstwa 
nieźle poradziły sobie z kryzysem,  

teraz muszą zmierzyć się  
z okresem gospodarczej stagnacji.
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– dodatek informacyjno reklamowy

Są chwile kiedy chcemy 
poczuć się wyjątkowo 

Są chwile kiedy potrzebujemy 
komfortu, prestiżu i luksusu

Są chwile kiedy szukamy 
szaleństwa, adrenaliny, 
emocji, wolności

MŚP bez granic 
Z Tadeuszem Donocikiem, prezesem Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach rozmawiamy o sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce, wyzwaniami, które stoją przed sektorem MŚP i o organizowa-
nym przez Izbę IV Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsię-
biorstw, jaki w dniach 22-25 września odbywa się w Katowicach.
Tegoroczna IV edycja Europejskiego Kon-
gresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
odbędzie się pod hasłem „10 lat przedsię-
biorczości bez granic”. Czy rzeczywiście, 
przez te dziesięć lat istnienia naszego kraju 
w strukturach UE sektor MŚP mógł rozwijać 
się „bez granic”?

Mógł, pojawiają się jednak pytania o to, czy 
firmy z sektora MŚP skorzystały z tej możli-
wości oraz co wpłynęło na ich ekspansję na 
rynki europejskie oraz światowe. W mojej 
ocenie najważniejszym uwarunkowaniem 
w tym przypadku jest mentalność, czyli świa-
domość tego, że długotrwała obecność wy-
łącznie na rynku lokalnym może prowadzić 
do hamowania rozwoju firmy. Dane z bada-
nia banku Pekao SA przeprowadzonego na 
próbie ponad siedmiu tysięcy polskich mikro 
i małych przedsiębiorstw mówią, że tylko sie-
dem procent z nich jest obecnych na rynkach 
międzynarodowych. Oznacza to, że odbiega-
my od średniej europejskiej o blisko pięćdzie-
siąt procent. Stąd można wysnuć wnioski, 
że nie wykorzystujemy w pełni możliwości, 
które dało nam wstąpienie do UE. Co więcej, 
administracja rządowa i samorządowa nie 
przygotowały instrumentów, które wspiera-
łyby rozwój sektora MŚP. 
Niemal wszyscy podkreślają pozytywy na-
szego członkostwa w UE. Jak Pan widzi to 
dziesięciolecie w kontekście działania i roz-
woju małych i średnich przedsiębiorstw? 
Sceptycy zauważają, że największy rozwój 
naszych firm miał miejsce w latach 90., czyli 
przed akcesją do UE, a dziś nasze Państwo 
rzuca przedsiębiorcom głównie coraz to 
nowe obciążania.

To, co stało się w latach 90. było rozwo-
jem przedsiębiorczości po okresie, kiedy na 
obszarze krajów środkowoeuropejskich nie 
istniała ona w ogóle. Mimo tego naszych sto 
tysięcy prywatnych sklepów i czterysta pięć-
dziesiąt tysięcy zakładów rzemieślniczych 
było w tamtym czasie wyjątkiem na tle kra-
jów takich jak Czechosłowacja lub NRD. Po 
transformacji pojawiło się zapotrzebowanie 
na nową przedsiębiorczość. Ludzie, którzy do 
tej pory nie widzieli perspektyw na wzrost za-
robków i poprawę sytuacji, dostrzegli szansę 
na to, że można coś zrobić, zaczęli więc ma-
sowo otwierać firmy. W latach 1990-95 było 
ich już milion, a w tej chwili prawie 2 miliony. 
Kiedy mówimy o dzisiejszej przedsiębiorczo-
ści, musimy mieć na uwadze to, że jest to inny 
rodzaj przedsiębiorczości niż przed dwoma 
dekadami, wtedy wystarczyło podjąć jaką-
kolwiek działalność gospodarczą, aby zaist-
nieć na rynku. Dzisiaj to nie wystarczy: trze-
ba umieć konkurować i robić to w dłuższej 
perspektywie, z ogromną dbałością o jakość 
i cenę.
Polski sektor MŚP to znacząca siła go-
spodarki. Co powinno zostać zrobione, 

w pierwszej kolejności, aby mógł on rozwi-
jać się bez przeszkód?

Na podstawie doświadczeń zebranych 
podczas minionych trzech edycji Europej-
skiego Kongresu MŚP i w przededniu kolej-
nej mogę stwierdzić, że jednym z obszarów, 
który wymaga najpilniejszych zmian jest 
sposób stanowienia prawa. Obecnie każdego 
roku w życie wchodzą nowe ustawy doty-
czące spraw gospodarczych, często również 
fiskalnych. Mnogość modyfikacji sprawia, że 
przedsiębiorcy nie są w stanie przewidzieć 
skutków tych zmian dla swojej działalności. 
Narzędzia, które leżą w kompetencji ministra 
finansów, tak zwana ordynacja podatkowa, 
powinny znaleźć się w rękach parlamentu, 
w postaci ustaw. Co więcej, małymi i śred-
nimi przedsiębiorstwami powinna o wiele 
bardziej i skutecznej zainteresować się cała 
Unia Europejska. W Programie Europa 2020 
nie ma wyodrębnionych unijnych celów sku-
piających się bezpośrednio na tym obsza-
rze przedsiębiorczości. Jesteśmy w okresie 
konsultacji i oceny przebiegu realizacji tego 
programu. Chcemy jako Europejski Kongres 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw wniosko-
wać o znaczące podkreślanie w jego celach 
rozwoju sektora MŚP.
Kongres to także spotkania z przedsiębior-
cami z różnych części Polski i Europy. Co 
o  prowadzeniu małych i średnich firm mó-
wią sami ich właściciele? Na jakie trudności 
zwracają uwagę?

Wszystko o czym opowiedziałem jest 
pewnego rodzaju podsumowaniem tego, 
co sądzą właściciele małych i średnich firm. 
Sam jestem przedsiębiorcą i moja wiedza 
nie pochodzi tylko i wyłącznie z konferencji 
czy spotkań, ale z ponad trzydziestoletniego 
doświadczenia w prowadzeniu działalności 
gospodarczej. Moje doświadczenie dotyczy 
zarówno obszaru styku nauki z biznesem, 
importu oraz eksportu, a także działania na 
rynkach międzynarodowych. Główną ob-
serwacją, z własnej praktyki, jak i ze spotkań 
z  przedsiębiorcami podczas Europejskiego 
Kongresu MŚP oraz innych wydarzeń, jest 
różnica w sposobie traktowania sektora ma-
łej i średniej przedsiębiorczości na świecie. 
W naszym kraju działanie parlamentu, admi-
nistracji rządowej odbiegają na niekorzyść 
od wypracowanych standardów w „starej 
piętnastce” UE. Chęć zmiany takiego stanu 
rzeczy była jedną z idei, która doprowadziła 
do organizacji EKMŚP przez Regionalną Izbę 
Gospodarczą w Katowicach.
Izby gospodarcze i inne organizacje starają 
się być częścią samorządu gospodarczego, 
który lobbuje na rzecz korzystniejszego 
prawa, m.in. dla MŚP. Jak Pan ocenia siłę 
tych organizacji? Czy nie powinny one dzia-
łać bardziej zdecydowanie na rzecz popra-
wy jakości przepisów, np. podatkowych, czy 

prawa pracy? W jaki sposób samorząd go-
spodarczy należałoby umocnić?

W Polsce przynależność do organizacji sa-
morządu gospodarczego nie jest obligatoryj-
na, w przeciwieństwie do innych krajów, na 
przykład Niemiec. Ponieważ przedsiębiorcy 
nie mają takiego obowiązku, obecnie na 
członkostwo zdecydowało się jedynie osiem 
procent firm polskich. Organizacje nie są 
więc reprezentatywne, bo nie mogą mówić 
głosem większości, a więc w efekcie niewiele 
mogą zdziałać. Tworzy się błędne koło: niska 
liczba przedsiębiorców w organizacjach sa-
morządu gospodarczego sprawia, że organi-
zacje mają mały wpływ, a to z kolei decydu-
je o tym, że nie dołączają nowi członkowie. 
Jeżeli państwo chciałoby stworzyć silnego 
partnera obok związków zawodowych dla 
administracji rządowej lub samorządowej, 
uczestniczenie firm w samorządzie gospo-
darczym powinno być powszechne na wzór 
samorządu terytorialnego. Jak pokazuje 
25-letnie doświadczenie, dotychczasowe roz-
wiązanie nie jest skuteczne.
Wiele mówi się o współpracy nauki z bizne-
sem. Niektórzy ekonomiści mówią wprost, 
że taka współpraca generuje największe 
zyski i umożliwia rozwój nie tylko ekono-
miczny, ale i społeczny. Jak Pan ocenia taką 
współpracę oraz jej potencjał w warunkach 
polskich?

Temat ten zostanie poruszony podczas 
kongresu. Osobiście oceniam bardzo krytycz-
nie możliwości polskiej nauki. Polska przed-
siębiorczość, która korzystała do tej pory z do-
świadczeń nauki wciąż jest bardziej skłonna, 
aby kupować rozwiązania z zagranicy niż w 
Polsce. Wynika to z faktu, iż nauka w Polsce 
w poprzedniej epoce nie miała zupełnie kon-
taktu z praktyką gospodarczą, a obecnie do-
bre praktyki wypracowane zagranicą wciąż 
nie zostały przeniesione jeszcze na grunt pol-
skiego szkolnictwa wyższego. Na szczęście to 
się zmienia. Realne potrzeby w obszarze sko-
mercjalizowania wyników badań naukowych 
pewnie wymuszą współpracę i nastawienie 
obu stron, czyli przedstawicieli nauki i gospo-
darki. Bardzo na to liczę. 
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Bożena Lublińska-Kasprzak, 
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Rosnąca rola Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsię-
biorstw, którego współorganizatorem jest Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, pokazuje jak silny jest sektor MŚP w Polsce oraz 
instytucje działające w otoczeniu małego biznesu.

Wierzę, że Kongres nie tylko będzie okazją do nawiązania współpra-
cy biznesowej, ale również zachęci do podejmowania działań na rzecz 
rozwoju przedsiębiorstw, które są odpowiedzią na potrzeby zgłasza-
ne przez przedsiębiorców i służą osiągnięciu celu wyższego – jakim 
jest lepsza pozycja konkurencyjna naszych regionów i kraju.

Andrzej Arendarski, 
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

O sile gospodarek świata decydują nie tylko wielkie koncerny, co 
małe i średnie przedsiębiorstwa, które wywarzają większość produk-
tu krajowego, tworzą ponad 90 proc. nowych miejsc pracy i zarazem 
stanowią fundament stabilnego rozwoju klasy średniej w społeczeń-
stwie. Przełomem dla działalności MSP w Polsce był rok 1989. Po po-
nad 20 latach funkcjonowania w warunkach wolnego rynku, widzimy 
jak znacząca rolę w procesie kształtowania nowego gospodarczego 
porządku odgrywają MSP.

 
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowi-

cach jest doskonałą okazją do refleksji na ten temat.
www.kongresmsp.eu Fot. newseria.pl

Jerzy Buzek,
Poseł Parlamentu
Europejskiego

Na małej i średniej przedsiębiorczości zbudowana jest 
gospodarcza potęga Europy. Dzisiaj blisko 70 proc. pra-
cowników znajduje zatrudnienie dzięki – z pozoru tylko 
drobnej - działalności. W budżecie Unii Europejskiej na 
lata 2014-2020 aż 2,3 miliarda euro przeznaczonych jest 
na wsparcie dla tego typu firm. To ważne, bo choć małe 
i średnie przedsiębiorstwa nieźle poradziły sobie z kryzy-
sem, teraz muszą zmierzyć się z okresem gospodarczej 
stagnacji. O pokryzysowych wyzwaniach, przed którymi 
stoją europejskie i polskie - w tym nasze śląskie - firmy 
będziemy mówić podczas czwartego już Europejskiego 
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowi-
cach.

Doradca podatkowy... 
i śpisz spokojnie!
Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, czy prowadzi małą czy 
dużą firmę, musi rozliczać podatki i prowadzić księgowość. Nie wszy-
scy jednak wiedzą, że istnieje prosty sposób na to, aby deklaracje, 
księgi, terminy i kontrole przestały spędzać sen z powiek, a całą 
energię można było spożytkować na rozwijanie swojego biznesu. Taki 
komfort zapewnia współpraca z doradcą podatkowym.
Doradca podatkowy – czyli kto?

- Doradca podatkowy to połączenie pro-
fesji finansisty i prawnika wyspecjalizowa-
nego w podatkach – jak nikt inny rozumie 
on biznes, mając jednocześnie doskonałą 
orientację w przepisach prawa podatkowe-
go – mówi Jan Pytel, Przewodniczący Zarzą-
du Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Dorad-
ców Podatkowych. 

Zawód ten wyróżnia się spośród konkuren-
cji kilkoma bardzo istotnymi cechami, które 
mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo 
i wygodę klienta-przedsiębiorcy. Rozważając 
powierzenie firmie zewnętrznej księgowości 
i rozliczeń podatkowych, można bardzo wiele 
zyskać, decydując się na współpracę właśnie 
z doradcą podatkowym. Mimo, że zawód ten 
istnienie na rynku od ponad 15 lat, nie wszy-
scy przedsiębiorcy potrafią odpowiedzieć na 
pytanie kim jest doradca podatkowy i  czym 
różni się od księgowego.

Główne korzyści ze współpracy 
z doradcą podatkowym
•  Zastępuje przedsiębiorcę w kontaktach 

z urzędami skarbowymi, ZUS-em i podczas 
kontroli. Może reprezentować klienta przed 
sądem administracyjnym w sprawach po-
datkowych i celnych (takie uprawnienia 
nie przysługują np. księgowym). Prowadzi 
księgi, rozlicza podatki, sporządza na czas 
deklaracje, wyręczając klienta w najbardziej 
stresujących i uciążliwych obowiązkach 
związanych z prowadzeniem biznesu.

•  Przechowuje dokumentację podatkową 
i księgową, a w razie wizyty komornika lub 
policji ma prawo odmówić wydania doku-
mentów (faktur, wyciągów bankowych itp.) 
i udzielenia informacji na temat działalności 
swojego klienta. Podobnie jak radcę praw-
nego czy adwokata, z tajemnicy zawodo-
wej może zwolnić doradcę wyłącznie sąd. 
Ochrona poufności trwa także po rozwią-
zaniu umowy i obejmuje pracowników do-
radcy. 

•  Doradca podatkowy, choć kojarzony prze-
de wszystkim z rozliczaniem podatków 
i prowadzeniem księgowości, udziela 
wsparcia w wielu innych sferach działal-

ności gospodarczej:  prowadzi sprawy 
z zakresu kadr, płac i ubezpieczeń społecz-
nych,  pomaga w  pozyskiwaniu środków 
finansowych ze źródeł publicznych (kra-
jowych i zagranicznych) oraz kredytów 
(sporządzając wnioski i dokumentację 
kredytową), zajmuje się też doradztwem 
ekonomicznym oraz prawnym i analizami 
finansowymi.

•  Gwarancja wysokiej jakości usług wynika 
z obowiązku stałego doskonalenia zawodo-
wego – doradcy podatkowi są zobowiązani 
uczestniczyć w konferencjach i punktowa-
nych szkoleniach w  wymiarze ustalonym 
przez samorząd, ciągle weryfikując i pogłę-
biając swoją wiedzę.

•  Zanim doradca uzyska tytuł zawodowy 
przystępuje do trudnego egzaminu pań-
stwowego i odbywa praktyki. 

•  Każdy doradca musi posiadać ubezpiecze-
nie OC. Samorząd prowadzi regularne kon-
trole w tym zakresie i wymierza kary za brak 
polisy. 

•  Doradców obowiązuje kodeks etyki zawo-
dowej. Zasady w nim zawarte określają m.in.  
relacje i zasady współpracy z klientami, re-
guły podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
oraz przestrzegania tajemnicy zawodowej. 
Za naruszenie zasad etyki doradca podat-
kowy podlega odpowiedzialności dyscypli-
narnej.

•  Każdy doradca podatkowy obowiązkowo 
należy do samorządu, który przez swoje or-
gany sprawuje nadzór nad wykonywaniem 
tego zawodu. 

Jak znaleźć doradcę podatkowego 
i sprawdzić jego uprawnienia?

Aby mieć pewność, że osoba podająca się 
za doradcę podatkowego rzeczywiście ma 
uprawnienia do posługiwania się tym tytu-
łem, wystarczy odwiedzić stronę internetową 
www.krdp.pl, gdzie znajduje się wyszukiwar-
ka doradców z  całego kraju. Można także 
zwrócić się z zapytaniem w tej sprawie do 
biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych 
w Warszawie lub jednego z 16 regionalnych 
oddziałów Izby znajdujących się w miastach 
wojewódzkich Polski. 

Usługi dla każdej firmy – niezależ-
nie od wielkości

Rynek usług doradztwa podatkowego 
w naszym kraju jest tak zróżnicowany, że każ-
dy przedsiębiorca: mikro, mały, średni i duży 
bez problemu znajdzie dla siebie odpowied-
niego partnera do współpracy. Na terenie ca-
łego kraju działają małe i średnie (jedno lub 
kilku osobowe kancelarie podatkowe), a także 
wielkie podmioty, zatrudniające od kilkunastu 
do kilkudziesięciu osób. Współpracę z doradcą 
warto rozpocząć już w momencie zakładania 
firmy, korzystając z porad dotyczących wy-
boru najbardziej optymalnej formy prawnej 
i sposobu opodatkowania, a później przy pla-
nowaniu podatkowym, podejmowaniu waż-
nych decyzji wynikających z rozwoju firmy (np. 
przy przekształceniach), podczas kontaktów 
z administracją podatkową, a w razie sporu – 
polegając na wsparciu profesjonalnego pełno-
mocnika przez sądem administracyjnym. 

- Doradcy podatkowi częściej od adwoka-
tów i radców prawnych reprezentują klien-
tów w sprawach podatkowych przed sądami 
administracyjnymi, skutecznie dbając o ich 
interesy – podkreśla Jan Pytel. 

Na co zwrócić uwagę nawiązując 
współpracę z doradcą podatko-
wym?

W wyniku niedawnych zmian w przepisach 
prawnych (tzw. deregulacji) do wykonywania 
niektórych usług podatkowych i księgowych 
zostały dopuszczone podmioty, które nie po-
siadają żadnych uprawnień i nie podlegają 
jakiejkolwiek kontroli. Tym samym  bezpie-
czeństwo finansowe firm zostało narażone na 
poważne ryzyko. Można je zminimalizować 
decydując się na współpracę z doradcą po-
datkowym, należącym do rodziny zawodów 
zaufania publicznego. Dlatego poszukując fa-
chowca w dziedzinie podatków i księgowości 
należy koniecznie sprawdzić, czy posiada on 
uprawnienia do wykonywania zawodu (wpis 
na listę doradców podatkowych) oraz aktual-
ną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialno-
ści cywilnej. 

- Analizując oferty usług kancelarii podat-
kowych należy zwrócić uwagę na specjaliza-
cję i doświadczenie w danej branży lub przy 
wykonywaniu określonych czynności. War-
to też dokładnie zapoznać się z projektem 
umowy, ustalając jej treść tak, aby warunki 
współpracy zostały dobrze dopasowane do 
potrzeb i oczekiwań firmy – radzi Jan Pytel. 
– Gorąco zachęcam wszystkich przedsiębior-
ców do współpracy z doradcą podatkowym 
– to się po prostu opłaca!

Zarząd Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
www.silesia.kidp.pl

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice
Tel. 32/258-10-45
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Dialog i społeczne konsultacje 
pomagją w rozwoju Mysłowic
Z Edwardem Lasokiem, Prezy-
dent Mysłowic o inwestycjach, 
przedsiębiorcach i nagrodach 
rozmawia Marcin Prynda.

Jakie inwestycje zostały zrealizowane w My-
słowicach, a jakie są planowane?

Trudno wymienić wszystkie miejskie inwe-
stycje, bo w latach 2011-2013 przeznaczyli-
śmy na nie w Mysłowicach prawie 72 mln zł. 
W bieżącym roku na ten cel wydamy ponad 22 
mln 420 tys. zł. Jednym z ważniejszych zadań, 
na które pozyskaliśmy ponad 3 mln 700 tys. 
zł dofinansowania, była budowa ronda przy 
ul. Pukowca i remont ul. Katowickiej. Ze środ-
ków zewnętrznych wybudowaliśmy również 
kolejne dwa ronda. Teraz prowadzimy remont 
ul. Wielkiej Skotnicy. Z ważniejszych inwesty-
cji zakończyliśmy także remonty drogi woje-
wódzkiej DW934 oraz drogi krajowej DK79. 
Strategicznym zadaniem dla miasta jest bu-
dowa mysłowickiego odcinka Drogowej Trasy 
Średnicowej. Co do planów to dynamiczny 
rozwój miasta łączymy z funduszami unijnymi 
na lata 2014-2020. 

Jakie inwestycje zostaną zrealizowane, je-
śli Mysłowice ze Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych otrzymają 47 mln zł, kwotę, 
o jaką się ubiegają?

Zaplanowaliśmy dwadzieścia projektów do 
realizacji z funduszy unijnych ze Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych. Wśród projek-
tów jest np. rewitalizacja terenów pokopal-
nianych, budowa parkingu „Bike & Ride” wraz 
z budową dróg rowerowych, Centrum Usług 
Społecznych, czy Centrum Wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych. Budowa „Bike & Ride” 
obejmie przebudowę placu dworca PKP, bu-
dowę parkingu rowerowego i sieci ścieżek ro-
werowych. Niezwykle ważna dla mieszkańców 
będzie m.in. rewitalizacja terenów pokopal-
nianych, na którą pozyskaliśmy już ponad 2,2 
mln zł. Kompleksowe przygotowanie części 
terenów po byłej KWK Mysłowice pod działal-
ność gospodarczą określi przyszłość Mysłowic.  

Jakie ma znaczenie i jak jest w praktyce reali-
zowany udział mieszkańców w decydowaniu 
o losach miasta? 

Jesteśmy pionierami w aktywizacji miesz-
kańców,  w tym na rzecz rewitalizacji społecz-
nej i rozwoju Mysłowic. Zmieniliśmy sposób 
działania miasta opierając go na systemowym, 
sprawnym i efektywnym zarządzaniu oraz po-
budzaniu społecznej aktywności. Partycypacja 
społeczna w naszym mieście nie jest pustym 
sformułowaniem, bo dzięki pieniądzom z bu-
dżetu miasta, czy środkom unijnym, mysłowi-
czanie zmieniają swoje otoczenie. Najpierw 
zrealizowaliśmy projekt „Aktywowani - eduka-
cja obywatelska organizacji pozarządowych 
w  zakresie rozwoju aktywności na rzecz re-
witalizacji społecznej” i stworzyliśmy solidne 
podstawy do samoorganizowania się lokal-
nych środowisk. Efektem spotkań mieszkań-
ców były konkretne propozycje do lokalnego 
programu rewitalizacji społecznej. Do końca 

października br. natomiast przeprowadzamy 
28 spotkań konsultacyjnych na temat rewita-
lizacji miasta i budżetu partycypacyjnego. Wy-
pracowaliśmy już m.in. wspólnie z przedsta-
wicielami organizacji pozarządowych zasady 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. 
Dyskusji społecznej poddajemy projekt ak-
tualizacji „Miejskiego programu rewitalizacji 
dla miasta Mysłowice do roku 2020” oraz za-
łożenia do budżetu partycypacyjnego. Opinie 
mieszkańców zbieramy także poprzez stronę 
internetową będącą platformą konsultacji. 
Rozmawiamy nad całościową koncepcją rewi-
talizacji miejskiej, nie tylko w jej społecznym 
aspekcie, ale również w kontekście planowa-
nych inwestycji do 2020 r. Mysłowice dzisiaj 
udowadniają, że poprzez dialog i konsultacje 
społeczne można włączyć mieszkańców w 
rozwiązywanie problemów lokalnych już na 
początku planowania rozwoju miasta. Kon-
sultacjom społecznym poddajemy również 
założenia dla budżetu partycypacyjnego. Jest 
to jedna z najskuteczniejszych praktyk anga-
żujących mieszkańców w proces zarządzania 
gminą. 

W dniu 6 października br. odbierze Pan Perłę 
Quality International za dynamiczny rozwój 
zarządzania jakością. W jaki sposób zarzą-
dzanie jakością jest realizowane w Urzędzie 
Miasta Mysłowice i jakie znaczenie ma za-
równo dla miasta, jego mieszkańców, jak 
i obecnych oraz potencjalnych inwestorów?

Cieszy nas przyznane przez Forum Biznesu  
to najwyższe odznaczenie za dynamiczny roz-
wój systemu zarządzania jakością w Urzędzie. 
Już po raz trzeci z rzędu Urząd Miasta Mysło-
wice otrzymał Godło Jakości (dwa Złote God-
ła i jedno Brązowe). Staramy się ustawicznie 
doskonalić pracę Urzędu i mam nadzieję, że 
mieszkańcy, podobnie jak organizatorzy Pro-
gramu, dostrzegają 

i doceniają nie tylko nasze starania, ale i po-
prawę naszych usług. Zależy nam na tym, by 
Urząd jak najlepiej służył mieszkańcom, dlate-
go też stawiamy na rozwój e-administracji. 

Jakie znaczenie, również w kontekście odby-
wającego się pod koniec września Europej-
skiego Kongresu Małych i Średnich Przed-
siębiorstw, ma dla Mysłowic sektor MSP? Na 
jakie udogodnienia w swojej działalności 
ze strony miasta może liczyć? Co, Pana zda-
niem, małe i średnie firmy wnoszą do poten-
cjału gospodarczego miasta?

W Mysłowicach działa prawie 4 tys.  firm 
i   w zdecydowanej większości, bo prawie 
w 90 procentach, są to małe i średnie  przed-
siębiorstwa. Zapewne w kolejnych latach na-
dal będzie rozwijał się ten sektor gospodarki 
zatem z nim właśnie łączymy przyszłość mia-
sta. Porozumienie Urzędu Miasta Mysłowice 
z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalne-
go SA pozwoliło na utworzenie Regionalnego 
Punktu Konsultacyjnego w  Urzędzie Miasta. 
Z bezpłatnych porad mogą korzystać prze-
de wszystkim osoby planujące rozpoczęcie 
działalności gospodarczej oraz lokalni przed-
siębiorcy. Między innymi z myślą o już działa-
jących przedsiębiorcach mających problemy 
ze spłatą zobowiązań gminnych, przyjęliśmy 
w Mysłowicach program pomocy de minimis. 
Jedna z uchwał Rady Miasta pozwala również 
na zwolnienia z podatku od nieruchomości 
nowych inwestycji, czy budynków związa-
nych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej. 
 
Czy dobra współpraca między biznesem a sa-
morządem to, Pana zdaniem są tylko hasła, 
czy też idą za nimi konkretne działania? Jak 
ta kooperacja jest realizowana w Mysłowi-
cach?

Rozwój miasta ściśle wiążę z pobudzaniem 
aktywności mieszkańców. Taki pomysł na mia-
sto i jego rozwój wymaga jednak czasu, ale już 
teraz dostrzegamy, że mieszkańcy podobnie 
jak i przedsiębiorcy uwierzyli w Mysłowice. 
Kluczem do rozwoju ma być stabilizacja praw-
na, ale i takie przemiany miasta, które sprzy-
jają pobudzeniu gospodarczemu. Najbliższe 
lata powinny sprzyjać ożywianiu Mysłowic, 
poszczególnych dzielnic i środowisk. 

Nasze Małe Ojczyzny
Z Jackiem Krywultem, Prezy-
dentem Bielska-Białej i Zastęp-
cą Przewodniczącego Śląskie-
go Związku Gmin i Powiatów 
o ćwierćwieczu działalności sa-
morządu terytorialnego w Polsce, 
historii samorządności i stojących 
przed nią wyzwaniach rozmawia 
Małgorzata Pawlaczek.

Jak ocenia Pan Prezydent 25 lat działalności 
samorządu terytorialnego w Polsce?

To ćwierćwiecze należy ocenić pozytywnie. 
Pamiętam jak przed 1989 roku z nutą zazdro-
ści spoglądaliśmy w kierunku zachodnich de-
mokracji. Gdy więc w Polsce rozpoczynały się 
przemiany ustrojowe pojawiła się uzasadnio-
na nadzieja, że wreszcie i my będziemy mogli 
sami o sobie decydować. Należało jedynie do-
brze wykorzystać szansę, którą otrzymaliśmy.

Odrodzenie się samorządu terytorialne-
go sprawiło, że określenie „Mała Ojczyzna” 
nabrało zupełnie nowej, nieznanej dotąd 
jakości. Gminy przestały być jedynie najniż-
szym i – co tu ukrywać – najmniej istotnym 
szczeblem administracji państwowej. Stały 
się podmiotami o szerokich kompetencjach, 
które wzięły na siebie odpowiedzialność za 
organizację życia społecznego, gospodarcze-
go i kulturalnego zgodnego z wolą mieszkań-
ców zamieszkujących dany teren. „Odgórne 
decyzje” przeszły do lamusa, a każda Gmina 
zaczęła wyznaczać sobie własne cele. 

Także Bielsko-Biała, której jest Pan Prezy-
dentem?

W Bielsku-Białej, podobnie jak w innych 
polskich miastach, pierwsze lata samorząd-
ności upłynęły pod znakiem przejmowania 
zadań od administracji rządowej, komunali-
zacji majątku i przekształceń w instytucjach, 
dla których samorząd stał się jednostką 
prowadzącą. Dopiero po dopełnieniu tych 
wszystkich formalnych kwestii można było 
zacząć działania na rzecz rozwoju miasta. 
W ciągu tych 25 lat w stolicy Podbeskidzia 
nastąpił prawdziwy skok cywilizacyjny. Biel-
sko-Biała z początku lat dziewięćdziesiątych 
poprzedniego wieku i ta dzisiejsze to już zu-
pełnie inne miasta...

Z jakimi problemami borykali się samorzą-
dowcy ćwierć wieku temu? 

Przed 25 laty wkraczano na zupełnie nowy, 
nieznany obszar. W wielu sprawach działali-
śmy intuicyjnie, bez doświadczenia. A trze-
ba było wówczas stworzyć podwaliny pod 
sprawne funkcjonowanie samorządów. To 
było naprawdę duże wyzwanie i ciężki orzech 
do zgryzienia. Wtedy przecież tworzyły się 
miejskie jednostki organizacyjne, powsta-
wały pierwsze plany przestrzennego zago-
spodarowania, raczkowały pierwsze, gminne 
inwestycje. 
Jakie trudności dotykają samorządowców 
obecnie?

Dziś przeszkadza nam przede wszystkim 
złe prawo, zupełnie niedostosowane do pa-

nujących realiów. O ustawach, które utrud-
niają życie samorządom można by mówić 
godzinami. Poważnym problemem jest także 
przekazywanie gminom kolejnych zadań bez 
finansowego zabezpieczenia dla ich reali-
zacji. I wreszcie płace. Wynagrodzenia w  in-
stytucjach samorządowych są wciąż mało 
atrakcyjne, co powoduje stały odpływ z tych 
instytucji dobrych fachowców. 

Które z tych zagadnień są istotne dla samo-
rządowców ze Śląska? A może śląskie samo-
rządy mają własne, właściwe dla specyfiki 
województwa problemy?

Problemy, o których wspomniałem w takiej 
samej mierze dotyczą śląskich samorządow-
ców, jak i tych z innych rejonów Polski. Prawo 
wszędzie obowiązuje to samo, zadania mamy 
zbieżne, a i wynagrodzenia są we wszystkich 
samorządowych instytucjach bardzo podob-
ne. 

Co jest w przekonaniu Pana Prezydenta naj-
większym sukcesem Miasta Bielska-Białej w 
kończącej się kadencji oraz w trakcie Pana 
urzędowania na stanowisku Prezydenta 
Miasta?

Trudno wymienić jakiś jeden, spektakular-
ny sukces. W moim przekonaniu najważniej-
sze jest to, że Bielsko-Biała cały czas rozwija 
się w sposób zrównoważony. Gospodarka, 
bezpieczeństwo, zdrowie, edukacja, pomoc 
społeczna, kultura, sport – wszystkie te dzie-
dziny życia mają w Bielsku-Białej właściwe 
proporcje. Mamy znakomity układ drogowy, 
z dwoma obwodnicami. Dzięki inwestycjom 
w kanalizację ma do niej dostęp już ponad 
98 proc. bielszczan. Mamy nowoczesną elek-
trociepłownię i nowy Zakład Gospodarki Od-
padami, w mieście funkcjonują nowoczesne, 
świetnie wyposażone szpitale, wszystkie pla-
cówki kultury są odnowione, większość szkół 
i przedszkoli przeszła gruntowne remonty 
i  termomodernizacje, przybyło też w ostat-
nich latach obiektów sportowych. Myślimy 
też w Bielsku-Białej o rodzinach zastępczych 
i wielodzietnych. To z myślą o nich stworzy-
liśmy przed kilkoma laty program Rodzina+, 

chyba najbardziej kompleksowy tego typu 
projekt w Polsce. I właśnie ta równowaga, 
zachowanie właściwych proporcji pomiędzy 
poszczególnymi dziedzinami życia jest na-
szym największym sukcesem. 

Jak ocenia Pan Prezydent rolę i działania 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w re-
gionie?

Myślę, że nie będzie przesadą stwierdzenie, 
że Śląski Związek Gmin i Powiatów to jedno 
z  najprężniej działających stowarzyszeń 
w naszym regionie. Również na arenie ogól-
nopolskiej, wśród organizacji skupiających 
lokalne samorządy jest to jedno z najaktyw-
niejszych zrzeszeń. Trudno byłoby wymienić 
wszystkie inicjatywy ustawodawcze, z któ-
rymi na przestrzeni lat występował Związek 
oraz stanowiska, które w ramach stowarzy-
szenia zostały opracowane i następnie prze-
kazane parlamentarzystom. Jest to również 
organizacja, która nie tylko reprezentuje ślą-
skie samorządy na wielu, ważnych krajowych 
i międzynarodowych forach, ale także stowa-
rzyszenie, które wpływa na integrację samo-
rządów z naszego regionu. 

Bielsko-Biała działa w wielu stowarzysze-
niach, ale najbardziej cenimy sobie właśnie 
współpracę w ramach Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów. 

ul. Kościuszki 43/5
40-048 Katowice

tel.: 32 25 11 021, fax.: 32 25 10 985 
www.silesia.org.pl
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Nasi studenci i absolwenci świetnie 
radzą sobie na rynku pracy
Z prof. nadzw. dr Zdzisławą Dacko-Pikiewicz, Rektor Wyższej Szkoły 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej o wymogach, jakie przed uczelniami 
wyższymi stawia rynek pracy, a także oczekiwaniach studentów i sku-
tecznych sposobach, by im sprostać, rozmawia Małgorzata Pawlaczek.
Czy Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 
odczuwa skutki niżu demograficznego?

Niewątpliwie szkolnictwo wyższe znajduje się 
obecnie w okresie intensywnych zmian. Z jednej 
strony mamy do czynienia z malejącą liczbą osób 
w wieku 19-24 lat, co z pewnością budzi niepo-
kój nie tylko obserwatorów rynku edukacji, ale 
staje się odczuwalnym problemem społecznym. 
Z drugiej jednak strony wymogi dynamicznego 
rynku pracy, szybko dezaktualizująca się wiedza 
i zmieniające się przepisy prawne sprawiają, że 
rozwój kompetencji, podnoszenie kwalifikacji i 
certyfikacja zdobytych umiejętności są już stan-
dardem. Stąd coraz więcej zainteresowanych szu-
ka właściwej oferty kursów, studiów podyplomo-
wych i seminarium doktorskich. Wartość dyplomu 
prestiżowej uczelni doceniają też osoby dojrzałe, 
dla których staje się on przepustką do kolejnych 
szczebli kariery zawodowej. Z kolei młodzi ludzie 
podejmują decyzję o  wyborze uczelni wyższej, 
czy kierunku kształcenia w sposób świadomy i 
pragmatyczny. Przychodząc na studia, pytają o 
certyfikaty, dodatkowe umiejętności i uprawnie-
nia, które mogą zdobyć w trakcie nauki. Aktywnie 
uczestniczą w organizowanych przez WSB spotka-
niach z ekspertami i praktykami biznesu. Wyższa 
Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej potrafi spro-
stać tym wymaganiom, dlatego nie odczuwamy 
problemów demograficznych.

Z radością obserwuję rosnącą popularność idei 
Life Long Learningu, zakładająca potrzebę kształ-
cenia przez całe życie. Przekłada się to na zain-
teresowanie ofertą Uniwersytetów Dziecięcych 
i Młodzieżowych, a także Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku. Krótko mówiąc, zmieniająca się struktura 
demograficzna ma wpływ na potrzeby społeczeń-
stwa w zakresie kształcenia, a rolą uczelni wyższych 
jest zaspokajać je na najwyższym poziomie. 
W jaki sposób WSB zachęca, przekonuje do nauki 
w swojej placówce?

Oferta Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Gór-
niczej to nie tylko 14 kierunków studiów i ponad 60 
atrakcyjnych specjalności. Nasi studenci mają moż-
liwość uczestniczenia w szeregu wartościowych 
inicjatyw. Uczelnia kładzie nacisk przede wszystkim 
na praktyczny wymiar studiów, dostosowania ofer-
ty kształcenia do wymogów rynku pracy. W gronie 
partnerów Uczelni znajdują się najwięksi praco-
dawcy, którzy aktywnie uczestniczą w tworzeniu 
programów kształcenia, włączają się w organizację 
praktyk i staży, a przede wszystkim chętnie dzielą 
się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem. 
Studenci mają możliwość podjęcia kształcenia na 
kierunkach zamawianych. Nie bez znaczenia jest 
panująca na uczelni atmosfera sprzyjająca realiza-
cji pasji i zainteresowań naszych studentów. 

Świadczy o tym 11 kół naukowych, aktywnie 
działający Samorząd Studencki oraz odnoszący 
sukcesy Akademicki Związek Sportowy. Studenci 
mają możliwość uczestniczenia w konferencjach, 
seminariach, spotkaniach ze znanymi i cenionymi 
ludźmi ze świata nauki, biznesu, czy kultury. Or-
ganizujemy wyjazdy integracyjne, turnieje, a na-
wet pokazy mody. W ostatnim czasie zaprosiliśmy 
też studentów do uczestnictwa w Objazdowym 
Seminarium Dyplomowym do Maroka. Studenci 

Informatyki co roku biorą udział w największych 
Międzynarodowych Targach Nowych Technologii 
CeBIT w Hanowerze. W ramach programu Erasmus 
Plus studenci WSB mają możliwość realizacji jed-
nego lub dwóch semestrów studiów w wybranej 
uczelni zagranicznej, z którą współpracuje uczelnia 
oraz odbycia płatnej praktyki zawodowej. Studenci 
biorą udział w licznych projektach edukacyjnych 
realizowanych w ramach Funduszu Wymiany Mło-
dzieży Polsko-Litewskiej czy Niemieckiej Centrali 
Wymiany Akademickiej uczestnicząc w wymianach 
studenckich i wizytach studyjnych w uczelniach li-
tewskich i niemieckich.
Jakie są obecne wymagania lokalnego rynku 
pracy i czy WSB stara się je zaspokoić, oferując 
odpowiednie kierunki kształcenia?

Wspomniałam już o ścisłej współpracy Uczel-
ni z pracodawcami. Przy Wyższej Szkole Biznesu 
w  Dąbrowie Górniczej aktywnie działa Rada Eks-
pertów, skupiająca przedstawicieli praktyków bi-
znesowych, samorządów i instytucji. To partnerzy 
uczelni, którzy włączają się w opiniowanie progra-
mów nauczania. Dzięki tej współpracy jesteśmy 
na bieżąco z zapotrzebowaniem rynku pracy, 
mamy wiedzę na temat konkretnych umiejętno-
ści pożądanych na rynku pracy, przekładamy je na 
uruchamiane specjalizacje. Wraz ze starzeniem się 
społeczeństwa i problemami zdrowotnymi, któ-
re pojawiają się u osób w wieku produkcyjnym, 
związanymi z tempem i trybem życia wzrasta 
zapotrzebowanie na usługi absolwentów kierun-
ku Fizjoterapia. Dzięki doskonale wyposażonym 
pracowniom dydaktycznym i współpracy z wio-
dącymi w regionie placówkami (m.in. szpitalami, 
ośrodkami hipoterapeutycznymi, centrami reha-
bilitacji) możemy poszczycić się studentami i ab-
solwentami Fizjoterapii, którzy doskonale radzą 
sobie na rynku pracy.
Uczelnia kładzie więc nacisk na praktykę 
w  kształceniu do biznesu. Jak to się dokładnie 
robi w WSB?

Wystarczy wspomnieć o uruchomieniu w roku 
akademickim 2014/2015 projektu „Wsparcie na 
starcie”. Założeniem programu jest przygotowanie 
studentów do podjęcia pracy zawodowej zgod-
nej z zainteresowaniami i wybranym kierunkiem 
studiów. Program zapewnia kursy, staże i certy-
fikowane szkolenia, a także pomoc najlepszych 
pracodawców – partnerów projektu, którzy będą 
aktywnie wspomagać studentów w zdobywaniu 
doświadczenia zawodowego w trakcie staży, prak-
tyk i wizyt studyjnych, pisaniu prac dyplomowych, 
biznesplanów czy analiz. Nasi partnerzy uczest-
niczą też w finansowaniu kształcenia studentów, 
dzięki temu czesne na studiach dziennych wynosi 
100 zł miesięcznie. Aż 92 proc. studentów Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej to osoby 
pracujące. Pogodzenie obowiązków zawodowych 
z nauką umożliwia im program „3 dni studiujesz, 
2  dni pracujesz”. Objęci nim studenci studiów 
dziennych uczęszczają na zajęcia przez 3 dni w ty-
godniu, pozostały czas poświęcają na uczestnictwo 
w szkoleniach, praktykach, spotkaniach z praktyka-
mi i pracę. Chcemy, aby studenci łączyli wiedzę teo-
retyczną z praktyczną i już w trakcie studiów w WSB 
potrafili odnaleźć się na rynku pracy. 

Pani zdaniem biznesu można nauczyć, można do 
niego przygotować?

Tak. To jak najbardziej możliwe. W tym procesie 
niezbędny jest stały kontakt z praktykami, praco-
dawcami i ekspertami z tych branż, z którymi mło-
dzi ludzie planują się związać zawodowo. Bardzo 
ważnym elementem są staże, praktyki, organizacja 
szkoleń i wizyt studyjnych, które ułatwiają studen-
tom wejście na rynek pracy, umożliwiają im zdoby-
cie doświadczenia zawodowego i poszukiwanych 
przez pracodawców kompetencji. 

Uczelnia umożliwia zdobycie w trakcie stu-
diów cenionych na rynku pracy certyfikatów 
z  zakresu zarządzania jakością oraz BHP, w tym 
m.in.: Certyfikat Pełnomocnika Jakości TÜV Nord, 
Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001, Me-
nedżera Systemu Zarządzania Jakością. Studenci 
Informatyki zdobywają certyfikaty Cisco CCNA 
czy Microsoft Certified Systems Administrator. 
Umożliwiamy także zdobycie dodatkowych 
uprawnień z zakresu zarządzania i ekonomii, 
m.in. certyfikaty CDN Optima, Prince 2 Foun-
dation. Uczelnia jest Akredytowanym Centrum 
LCCL, co pozwala studentom na zdobycie cenio-
nych na rynku pracy certyfikatów z języka angiel-
skiego biznesowego. 

Zdecydowana większość zajęć prowadzonych 
na uczelni opiera się na analizie konkretnych przy-
padków, tzw. case studies. Pracownie i  laboratoria 
idealnie symulują naturalne środowisko pracy, w 
którym nasz absolwent znajdzie się po studiach. 
Wystarczy wspomnieć laboratorium logistyczne 
wyposażone w systemy Pick by Light i Pick by Voi-
ce, stosowane w nowoczesnych centrach logistycz-
nych. Nie bez znaczenia jest także zaangażowanie 
WSB w ciekawe projekty promujące przedsiębior-
czą postawę młodych ludzi, jak np. organizacja 
Pociągu do Przedsiębiorczości czy tradycyjne już 
zaangażowanie WSB w obchody Światowego Ty-
godnia Przedsiębiorczości.
Z Pani doświadczeń wynika, że jest sposób, by 
młodych ludzi przekonać do nauki? 

Właściwie cała nasza rozmowa jest odpowiedzią 
na to pytanie. Współcześni młodzi ludzie są świa-
domi wymagań jakie stawia przed nimi rynek pracy 
i dobrze sobie radzą, starając się im sprostać. Rolą 
uczelni wyższej jest wskazanie właściwego kierun-
ku rozwoju i dostarczenie studentom narzędzi, 
dzięki którym osiągną sukces w życiu zawodowym 
i osobistym. 
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Gliwice aktywne w sieci
Mieszkańcy Gliwic mają ułatwio-
ny dostęp do informacji publi-
kowanych w Internecie. Od lat 
Urząd Miejski w Gliwicach pro-
wadzi swoją stronę internetową 
– www.gliwice.eu. Miasto jest 
obecne również w mediach spo-
łecznościowych - na Facebooku, 
Twitterze i w portalach: YouTube 
oraz Pinterest.

INFORMACJA PODANA Z URZĘDU…
Podstawowym źródłem informacji o mie-

ście jest strona internetowa Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach. Dzięki niej użytkownik ma 
dostęp do najważniejszych i bieżących treści 
związanych z codziennym funkcjonowaniem 
instytucji miejskich. To swego rodzaju kom-
pendium wiedzy o Gliwicach. Menu strony 
głównej podzielone jest na zakładki dedyko-
wane poszczególnym grupom odbiorców. Na 
stronie głównej publikowane są aktualności. 
Redagowane na bieżąco informacje dotyczą 
najważniejszych spraw i wydarzeń związa-
nych z Gliwicami (zapowiedzi imprez, rela-
cje  z wydarzeń sportowych i kulturalnych). 
- Samo przekazywanie informacji za pośred-
nictwem Internetu w obecnych czasach to 
już za mało. Informacja musi być podana cie-
kawie. Opatrzona zdjęciami. Podana w formie 
materiału filmowego. Staramy się, by przekaz 
był atrakcyjny graficznie i jak najbardziej czy-
telny. By informacja skutecznie dotarła do 
odbiorcy musi być napisana przystępnym ję-
zykiem – prostym, ale nie banalnym – mówi 
Krystian Tomala, zastępca prezydenta Gliwic. 
W prestiżowym rankingu Pisma Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota” witryna www.
gliwice.eu znalazła się wśród 20 najlepszych 
internetowych serwisów samorządowych 
spośród aż 400 w całej Polsce. W kategorii 
„najlepszy językowo serwis urzędowy” zajęła 
2. miejsce w skali kraju, wyprzedzając m.in. 
stronę internetową Krakowa. Strona inter-
netowa gliwickiego magistratu – co warto 
podkreślić – jest dostępna w aż 5 wersjach ję-

zykowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej, 
francuskiej, rosyjskiej) oraz w tzw. wysokim 
kontraście dla osób niedowidzących. Jest 
czytelna i intuicyjna. W przyszłości jednak bę-
dzie rozbudowana i ciągle ulepszana. 

A TY… LUBISZ TO?
Gliwice mają również aktywny profil na Fa-

cebooku. Dzięki temu informacje publikowa-
ne na oficjalnej stronie dodatkowo docierają 
do tysięcy użytkowników korzystających z 
tego bijącego rekordy popularności portalu 
społecznościowego. Publikowane na Facebo-
oku informacje opatrzone są dodatkowym 
komentarzem, zazwyczaj mniej oficjalnym ze 
względu na specyfikę portalu. Oficjalny profil 
Gliwic na FB wykorzystywany jest również do 
przeprowadzania konkursów oraz publiko-
wania galerii zdjęć. To doskonałe narzędzie 
do wymiany informacji na linii: użytkownik 
– miasto. Każdego dnia na gliwickim profilu 
publikowanych jest od kilku do kilkunastu 
informacji dotyczących spraw ważnych dla 
miasta i jego mieszkańców. 

GLIWICE „ĆWIERKAJĄ” NA TWITTE-
RZE…

Jednym z najmłodszych narzędzi interne-
towej komunikacji na linii miasto – miesz-
kaniec jest profil Gliwic na Twitterze. Forma 
przekazywanych za pośrednictwem Twittera 
informacji jest nieco inna. Krótkie, maksymal-
nie 140-znakowe komunikaty dotyczą głów-
nie bieżących wydarzeń, które dzieją się w 
mieście (utrudnienia drogowe, wyniki spor-
towe, zapowiedzi imprez). Twitter, podobnie 
jak Facebook stwarza również możliwość, by 
każdy mieszkaniec mógł przyczynić się do 
promocji Gliwic poprzez udostępnianie in-
formacji na temat danej sprawy swoim zna-
jomym. 

JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ…
Uzupełnieniem przekazu informacyjno – 

promocyjnego jest obecność miasta Gliwice 
w portalu YouTube. Kanał GliwiceTV zawiera 
prawie 300 filmów i klipów. Od kilku miesię-
cy Gliwice mają także własny profil w porta-
lu Pinterest. Jest to serwis społecznościowy 
przeznaczony do kolekcjonowania i porząd-
kowania zebranych materiałów wizualnych. 
Dzięki niemu także użytkownicy mogą ak-
tywnie włączyć się w kreowanie wizerunku 
Gliwic w globalnej sieci.

Profil miasta Gliwice na Facebooku  ma już 10 tys. fanów – to bardzo dobry wynik

Publikowane przez Gliwice komunikaty na Twitterze
odnoszą się do bieżących wydarzeń

Spot promocyjny Hali Gliwice zamieszczony w portalu YouTube 
wyświetlono ponad 8 tys. razy
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Dlaczego większość przedsiębior-
ców decyduje się na prowadzenie 
jednoosobowej działalności gospo-
darczej?

Rozpoczynając swoją przygo-
dę z własnym biznesem większość 
osób nie ma pewności, co do jego 
powodzenia i dlatego też wybiera 
najprostszą i najtańszą formę jej roz-
poczęcia. Rejestracja jednoosobowej 
działalności gospodarczej, a następnie 
jej prowadzenie są najmniej sformali-
zowane. Co więcej, osoby prowadzące 
działalność w tej formie mogą wy-
brać opodatkowanie stawką liniową 
19  proc. PIT, co stanowi duża zaletę 
w  przypadku osiągania dochodów 
powyżej 85 528 zł, które w przeciw-
nym razie podlegałyby opodatkowa-
niu systemem progresywnym i stawką 
32 proc.

Czy zatem jednoosobowa działal-
ność gospodarcza to najlepsza for-
ma prowadzenia własnej firmy?

Na to pytanie nie można odpo-
wiedzieć jednoznacznie. Każda sy-
tuacja biznesowa jest bowiem inna. 
Początkujący przedsiębiorca zapew-
ne wybierze właśnie jednoosobową 
działalność, ale wcale nie oznacza to, 
że powinien to być wybór na zawsze. 
Należy pamiętać, że inne formy pro-
wadzenia działalności jak np. spółki 
osobowe prawa handlowego, czy też 
spółki kapitałowe, a w szczególności 
popularne w Polsce spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością, są często 
najlepszym wyborem.

Od czego zależy, jaka forma działal-
ności powinna zostać wybrana?

Wybór ten uzależniony jest od kilku 
czynników. Dla rozpoczynających dzia-
łalność najbardziej istotne będą koszty 
i poziom obciążeń publicznoprawnych. 
Stąd zdecydowanie najczęściej wybór 

pada na jednoosobową działalność. 
Przed innym zagadnieniem stają oso-
by, które chcą ze sobą współpracować 
i współpracę tę sformalizować. W takim 
wypadku dość często wybierają utwo-
rzenie spółki cywilnej czy jawnej. Warto 
jednak pamiętać, ze wraz ze wzrostem 
rozmiaru prowadzonej działalności lub 
prowadzeniem jej w sektorze o zwięk-
szonym ryzyku biznesowym, np. sek-
torze budowlanym, coraz bardziej 
istotne staje się ograniczenie osobistej 
odpowiedzialności majątkowej za zo-
bowiązania prowadzonego przedsię-
biorstwa.

Jaką formę prawną działalności wy-
brać, żeby ochronić majątek osobi-
sty?

Najpełniej funkcje ochrony mająt-
ku osobistego będą spełniać spół-
ki kapitałowe, tj. spółka z o.o., czy 
spółka akcyjna. Spółka akcyjna ze 
względu na minimalne wymogi ka-
pitałowej w wysokości 100 tys. zł jest 
jednak mało popularna wśród małych 
i   średnich przedsiębiorstw. Co inne-
go spółka z o.o., którą można założyć 
dysponując już kwotą 5000 zł. Należy 
jednak zwrócić uwagę, ze spółka taka 
musi prowadzić pełną księgowość, 
a dodatkowo jest podatnikiem podat-
ku dochodowego od osób prawnych. 
Powoduje to, że ewentualny transfer 
pieniędzy z wypracowanego zysku 
do właściciela - osoby fizycznej, był-
by dwukrotnie opodatkowany, raz 
19 proc. na poziomie spółki, a potem 
po raz kolejny również stawką 19% 
na poziomie osoby fizycznej (jako do-
chody kapitałowe).

Czy można pogodzić korzystne 
opodatkowanie z zabezpieczeniem 
przedsiębiorcy przed odpowiedzial-
nością całym zgromadzonym mająt-
kiem za prowadzony biznes?

Ciekawą alternatywą może cały 
czas być spółka komandytowa, która 
pozwala jednej z kategorii wspólni-
ków – komandytariuszom, ograniczyć 
odpowiedzialność za zobowiązania 
spółki do określonej wysokości. Ta for-
ma działalności nie jest jednak obec-
nie w Polsce tak rozpowszechniona 
jak np. w Niemczech. Szczególnie kon-
strukcja, gdzie komplementariuszem, 
czyli wspólnikiem odpowiadającym 
za zobowiązania spółki bez ograni-
czeń jest spółka z o.o., a komandyta-
riuszem osoba fizyczna, może spełnić 
oczekiwania polskich przedsiębior-
ców. Firma taka funkcjonuje wów-
czas w obrocie gospodarczym jak 
„sp.  z  o.o. sp. k.”. Istotne jest również 
to, że pomimo wcześniejszych pla-
nów Ministerstwa Finansów, spółka 
komandytowa nie została objęta opo-
datkowaniem podatkiem dochodo-
wym od osób prawnych, jak ostatnio 
spółka komandytowo-akcyjna. Nadal 
więc komandytariusz będący osobą 
fizyczną może mieć większościowy 
udział w zysku w spółce komandyto-
wej i korzystać z liniowego opodatko-
wania 19 proc. PIT.

Czy formę prawną prowadzonej 
działalności można zmienić i z czym 
się to wiąże?

Polskie przepisy, np. kodeks spółek 
handlowych, zawierają regulacje do-
tyczące przekształceń form prawnych. 
Przystępując do takich działań należy 
zwrócić uwagę na kwestie sukcesji 
praw i obowiązków oraz koszty z tym 
procesem związane, np. obciążenie 
podatkowe. Zdecydowanie jednak 
formę prowadzenia działalności na-
leży dostosowywać do cyklu rozwoju 
biznesu i odpowiednio dobierać do 
bieżących potrzeb.

Chciałbym jednak podkreślić, że 
nie ma jednej optymalnej formy pro-
wadzenia działalności gospodarczej. 
Każdy przedsiębiorca powinien zasta-
nowić się, czy dzisiejsza forma prawna 
jest dostosowana do jego potrzeb. 
Czynnikami, które warto brać pod 
uwagę są koszty jej prowadzenia (np. 
księgowość), efektywny poziom opo-
datkowania, ryzyko odpowiedzialno-
ści osobistej za prowadzony biznes 
(np. ze względu na branżę, w  której 
prowadzona jest działalność), jak 
i możliwość sukcesji, czyli wprowadze-
nia, a potem przekazania firmy innej 
osobie np. dzieciom. 

Tabela nr 1: Formy prowadzenia działalności gospodarczej 
w Polsce (dane liczbowe - stan na dzień 30.06.2014 r.)

Polska ogółem 4 094 209

jednoosobowa działalność gospodarcza 2 964 260

spółka osobowa 3 40 716

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 331 418

inne (przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie) 17 726

spółka akcyjna 10 664

Źródło: opracowanie KPMG w Polsce na podstawie danych z GUS, Miesięczna 
informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób 
fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne)

Tabela nr 2:
Wady i zalety różnych form prowadzenia działalności

forma prawna
opodat-
kowanie 
właściciela

odpowie-
dzialność

transfer 
środków 
do właści-
ciela

ochrona 
przed 
ryzykiem

sukce-
sja

jednoosobowa 
działalność gospo-
darcza

możliwe 
liniowe 
19% PIT

pełna 
całym 
majątkiem

łatwy brak trudna

spółka cywilna/
spółka jawna

możliwe 
liniowe 
19% PIT

solidarna 
całym 
majątkiem

łatwy brak możliwa

spółka komandy-
towa

możliwe 
liniowe 
19% PIT

do 
wysokości 
wkładów

łatwy wysoka możliwa

spółka z ograni-
czoną odpowie-
dzialnością

dwukrotne: 
19% CIT 
na pozio-
mie spółki

19% PIT 
na po-
ziomie 
właściciela

do 
wysokości 
wkładów

trudny wysoka łatwa

Źródło: opracowanie własne KPMG w Polsce

Jaką formę prawną działalności wybrać – 
oto jest pytanie?
W Polsce wciąż większość przedsiębiorców prowadzi biznes w formie jednooso-
bowej działalności gospodarczej. Pomimo wzrostu skali i zakresu prowadzonej 
działalności, często ten początkowy wybór na długo determinuje formę pro-
wadzenia biznesu. Problematykę wyboru najbardziej efektywnej formy prawnej 
prowadzenia działalności gospodarczej, przybliży Rafał Szafraniec, doradca 
podatkowy, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce z biu-
ra we Wrocławiu.

Śląski plan na biznes
Z Adrianem Witkowskim, wiceprezesem Firmy Witkowscy Autoco-
lor o rynku motoryzacyjnym i działalności – również charytatywnej 
– spółki, rozmawia Piotr Wilczyński.

Działalność  na rynku motoryzacyjnego to 
był przypadek czy realizacja założonego 
planu?

To nie był przypadek. Mamy długoletnią 
tradycję, a tradycja na Górnym Śląsku to 
jak Pan wie rzecz arcyważna. Firma Auto-
-Color Witkowscy S.J. powstała na bazie 
wieloletniego doświadczenia w dziedzinie 
lakiernictwa pojazdowego. Jesteśmy mię-
dzy innymi regionalnym przedstawicielem 
Nexa Autocolor. Początki działalności firmy 
sięgają 1996, a od 2005 roku jesteśmy firmą 
rodzinną. Zaopatrujemy hurtownie oraz 
sklepy. Współpracujemy z największymi fir-
mami z branży motoryzacyjnej. Dzięki wie-
loletniej współpracy z firmami oraz stałemu 
monitorowaniu rynku dostarczamy klien-
tom tylko najlepsze produkty. nowoczesne 
rozwiązania, technologie  i usługi. Mamy 
również pewność, że wszyscy pracownicy 
naszej firmy pragną jak najlepiej obsługi-
wać klientów oraz oferować im najkorzyst-
niejsze usługi i produkty. Pracujemy z po-
święceniem dla sukcesu naszych klientów.  

Zauważyłem, że bardzo serio podchodzi-
cie Państwo do roli misji w waszej działal-
ności.

Tak to podstawa przy kontaktach z na-
szymi partnerami. Zdefiniowaliśmy wraz z 
naszymi pracownikami nasze cele i staramy 
się je realizować  w codziennej pracy.  To są 
podstawy, rzekłbym biznesowa kindersztu-
ba ,którą można zawrzeć w kilku słowach: 
rzetelność, uczciwość, orientacja na po-
trzeby klienta, dbałość o najwyższą jakość, 
pasja do tego, co się robi oraz umiejętność 
pokonywania barier.

A propos barier. Pomagacie Państwo rów-
nież tym, którym życie spiętrzyło mnó-
stwo barier na ich drodze.

To naturalne, że chcemy się dzielić z tymi, 
którzy mają w życiu gorzej. Już od wielu lat 
licytujemy podczas WOŚP różne arcycie-
kawe rzeczy, Firma Witkowscy jest dobrze 
znana nie tylko w Regionalnym Sztabie Or-
kiestry. Staramy się wspierać zarówno po-
trzebujących pomocy w powrocie do zdro-
wia, ale również szukających swoich szans 
w sporcie, wspieramy na przykład  dolno-
śląską załogę startująca  w rajdach samo-
chodowych. Dzięki temu realizujemy swoje 
cele marketingowe ale przede wszystkim 
na co dzień jesteśmy uśmiechnięci.

Swój biznes  opieracie Państwo  grono 
sprawdzonych dostawców, czy to jest 
klucz do sukcesu?

Doskonale Pan to ujął, właśnie spraw-
dzeni przez lata partnerzy są gwarancją 
rozwoju każdej firmy.  W naszym przy-
padku mamy ich kilkunastu i ich oferta 
w pełni zaspokaja oczekiwania rynku. Są 
to producenci  urządzeń oraz  środków 
stosowanych przy malowaniu przemysło-
wym w  warunkach specjalnych. Liderem 
w  branży lakierów samochodowych jest 
koncern PPG, właściciel marki Nexa Au-
tocolor. Nawiązanie współpracy  z tym 
producentem było jednym z ważniejszych 
kroków w naszej biznesowej drodze. Bo-
gata gama produktów tworzy wiodącą na 
rynku ofertę kolorystyczną,  składającą się 
z produktów najwyższej jakości, wyróż-
niających się wyjątkową skutecznością,  
a  zarazem spełniających najbardziej ry-
gorystyczne normy prawne. Opracowując 
nowe produkty Nexa Autocolor z powo-
dzeniem odpowiada na kluczowe czynni-
ki wpływające na zyskowność serwisów, 
przede wszystkim o szybkość, doskona-
łość krycia, technologia i jakość. Wszyst-
kie produkty przechodzą rygorystyczne 
testy, po to byśmy mogli zagwarantować, 
że spełniają najwyższe standardy napra-
wy. Natomiast  kabiny YOKI STAR, którego 
jesteśmy wyłącznym przedstawicielem 
na terenie kilku krajów,  sprawdzają się 
zarówno w motoryzacji, jak w stolar-
stwie, meblarstwie, u producentów AGD, 
w przemyśle lekkim i ciężkim, przemyśle 
lotniczym, do renowacji elementów i kon-
strukcji stalowych. Wśród naszych klien-
tów  jest wiele autoryzowanych serwisów  
i przedsiębiorstw znanych mniej lub bar-
dziej, cieszących się wysoką renomą na 
rynku oraz indywidualnych odbiorców. 
Inny nasz partner-ABAC Aria Compressa 
reprezentuje siłę i historię włoskiego prze-
mysłu sprężonego powietrza na całym 
świecie. Dzięki swoim rozwiązaniom fir-
ma zapewniła sobie pozycję światowego 
lidera w produkcji i dystrybucji sprężarek 
powietrza dla sektorów przemysłowych, 
dla sektora rolniczego, profesjonalnych, 
półprofesjonalnych, ale również dla maj-
sterkowiczów. FESTOOL z  kolei to nie-

miecka firma z Wendingen, posiadająca 
ponad 80-letnią tradycję w produkcji elek-
tronarzędzi. Misją jest rozwój i produkcja 
zaawansowanych technologicznie elek-
tronarzędzi, spełniających oczekiwania 
najbardziej wymagających użytkowników. 
To również nasz bardzo ważny partner.

Czy mógłby Pan określić co jest dla Pana 
najważniejsze w biznesie? 

Na pewno dwie rzeczy: możliwość spo-
kojnego organicznego rozwoju firmy op-
artego na sprawdzonych partnerach oraz, 
a może jednak przede wszystkim ludzie. 
Oczywiście klienci, ale najważniejsi są pra-
cownicy, którzy potrafią kierować się naj-
ważniejszymi standardami jakości świad-
czonych usług w wykonywaniu wszystkich 
swoich zadań. Osiągają profesjonalizm 
poprzez zaangażowanie i nowatorskie po-
dejście. Nie jesteśmy zainteresowani mier-
nością i przeciętnością. Stawiamy na ciągle 
doskonalenie swoich produktów i usług 
w taki sposób, aby stanowiły one dla klien-
tów najkorzystniejsze zakupy w porówna-
niu z  innymi dostawcami. I tu najważniejsi 
są ludzie.   

A czy jest coś co Pana bawi w swojej dzia-
łalności biznesowej?

Możliwość realizacji planów, osiąganie 
celów i nasza ostatnia aktywność, czyli wy-
pożyczalnia luksusowych samochodów na 
różne okazje Lux Car Rent. To wielka frajda 
móc ludziom oferować luksusowe samo-
chody na ważne uroczystości jak śluby, we-
sela, chrzciny, studniówki, zaręczyny, oraz 
sportowe auta na chwile zapomnienia i sza-
leństwa. Wszystkie wyjątkowe chwile, które 
chcą Państwo zorganizować, uczcić z nutką 
luksusu czy może zrealizować swoje marze-
nie i przejechać się sportowym autem by 
poczuć się wolnym.

Skąd pomysł na taki biznes?
Marzenia są po to, by móc je spełniać. 

Pomagamy więc w ich realizacji i dodajemy 
życiu odrobiny ekstrawagancji. Każdy z nas 
kiedyś marzył żeby być księżniczką lub ry-
cerzem w lśniącej zbroi. Zarówno nasze 
limuzyny jak i sportowe rumaki pomagają 
wyrwać się z codzienności sprawiają, że 
możemy się poczuć wyjątkowo. Bo przecież 
na tym polega też życie. 
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Stworzenie regionalnego produktu
turystycznego - budowa Miasteczka
Westernowego w Żorach
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Wartość całkowita projektu: 24 100 651,36 zł
Dofinansowanie z EFRR: 6 747 891,11 zł
Okres realizacji: I kw. 2010 - I kw. 2011

Krótki opis: Miasteczko Westernowe Twinpigs, to jedna z największych atrakcji 
naszego miasta i unikalna wizytówka regionu, dzięki której możemy przenieść 
się na prawdziwy Dziki Zachód. Spośród kilkudziesięciu propozycji, które 
zaspokoją najbardziej wymagających poszukiwaczy wrażeń i przygód, każdy 
znajdzie coś dla siebie. Na terenie Miasteczka powstała też baza gastrono-
miczna oraz noclegowa z oryginalnym wystrojem (np. pokoje stylizowane na 
celę więzienną).

Budujemy Miasteczka 
Ruchu Drogowego
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Wartość całkowita projektu: 2 051 484,05 zł
Dofinansowanie z EFRR: 550 000,00 zł
Okres realizacji: od stycznia do listopada 2013
Krótki opis: Miasteczka Ruchu Drogowego zostało wyposażone 
w odpowiednie znaki drogowe, oświetlenie, sygnalizację świetlną 
oraz monitoring, dzięki czemu dzieci w komfortowych warun-
kach mogą poznawać tajniki bezpiecznej jazdy na rowerze oraz 
zdawać egzaminy na kartę rowerową. Dodatkowo od strony ul. 
Folwareckiej powstał nowy dojazd do miasteczka przeznaczony 
dla rowerzystów. W pobliżu powstał także skatepark z placem 
treningowym. Na terenie nowej inwestycji nie zabrakło też ławek, 
stojaków na rowery.

Kompleksowe uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Wartość całkowita projektu: 210 588 749,75 zł

Dofinansowanie z EFRR: 111 357 653,91 zł
Okres realizacji: IV kw. 2005 - II kw. 2014

Krótki opis: Inwestycja swoim zasięgiem obejmowała dzielnice 
Rój, Rogoźna, Rowień, Kleszczów, Śródmieście, Kleszczówka, 
Zachód, Baranowice i Osiny. W ramach „Kompleksowego 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Żorach” 
wybudowano ponad 110 km kanalizacji sanitarnej, ok. 45 km 
kanalizacji deszczowej, 60 km sieci wodociągowej wraz z 
towarzyszącymi obiektami oraz budowlami. W latach 2006-
2009 wybudowana została nowa infrastruktura wodno-kanali-
zacyjną w drogach wojewódzkich, takich jak ul. Wodzisławska, 
Rybnicka i Pszczyńska oraz w części dzielnicy Kleszczów. 

Ponadto w dzielnicy Rój zbudowano Stację Uzdatniania Wody, 
a istniejąca oczyszczalnia ścieków poddana została rozbudowie 

oraz gruntownemu remontowi.

Błękitne niebo nad Starówką – 
budowa systemu ciepłowni-
czego w Żorach
Priorytet: 5. Środowisko
Działanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne 
źródła energii
Całkowita wartość projektu: 9 196 239,42 zł
Wartość dofinansowania z EFRR: 2 524 
800,00 zł
Okres realizacji: III kw. 2012 – II kw. 2014
Krótki opis: Przedmiotem projektu jest 
budowa sieci ciepłowniczej o charakterze 
osiedlowym w rejonie Starego Miasta (Sta-
rówki). Sieć wykonywana jest w technologii 
rurociągów preizolowanych (w technologii Twin 
Pipes) o średnicach od 2xDN32 do 2xDN200 
mm. Inwestycja w założeniu ma stworzyć warunki 
do zastąpienia dotychczasowego sposobu realizacji 
potrzeb grzewczych w 403 obiektach zasilaniem w 
energię cieplną z sieci ciepłowniczej. Łącznie w ramach 
przedsięwzięcia powstanie ok. 6 196 mb sieci zasilającej w 
ciepło Dzielnicę Śródmieście.

„Przystanek Kultura” – Dom Kultury  
w Żorach jako Regionalne Centrum Inicja-
tyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja 
infrastruktury kultury
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Wartość całkowita projektu: 12 490 094,08 zł
Dofinansowanie z EFRR: 4 068 329,29 zł
Okres realizacji: III kw. 2008 - IV kw. 2013

Krótki opis: Projekt polegał na gruntownej modernizacji siedziby Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Żorach wraz z zagospodarowaniem dziedzińca we-
wnętrznego, czyli budową sceny plenerowej z zapleczem. Dzięki podjętym 
pracom budowlano-modernizacyjnym powstały także nowe pomieszczenia 
– garderoby czy sale dedykowanej różnym formom działalności artystycz-
nej. Poprzez podniesienie standardu budynku zdecydowanie zwiększyła się 
jego funkcjonalność oraz możliwości organizacyjne.
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Urząd Miasta Żory
44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25, tel. 32 43 48 200, fax: 32 43 51 215
 
44-240 Żory, ul. Rynek 9, tel. 32 43 48 100

Żory
Miasto

Inwestycji
Usprawnienie ruchu tranzytowego 
w Subregionie Zachodnim - budowa 
obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją 
DW 935. Budowa północnej obwodnicy miasta Żory 
w ciągu DW 935 – I iII etap
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Wartość całkowita projektów: 104 771 057,05 zł 
Dofinansowanie z EFRR: 65 016 732,34 zł 
Okres realizacji: II kw. 2009 - IV kw. 2010
Krótki opis: To jedna z najważniejszych inwestycji zrealizowa-
nych z udziałem funduszy unijnych i budżetu miasta. Obwodnica 
była ostatnim, kluczowym etapem rozpoczętego wcześniej pro-
cesu porządkowania układu komunikacyjnego Miasta Żory, który 
stał się jednym z najlepszych w regionie. Udrożniła ruch tranzy-
towy w południowej części województwa śląskiego, ponieważ 
połączyła następujące drogi krajowe: DK 78, DK 81 
i autostradę A1.  
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NO HAU STUDIO - Logo Invest In Częstochowa 

Marka Częstochowa
Ponad 70 ha terenów inwestycyjnych, które weszły do dwóch spe-
cjalnych stref ekonomicznych - mieleckiej i katowickiej - sprawiają, 
że Częstochowa staje się coraz bardziej atrakcyjna dla inwestorów. 
Miasto tworzy dobry klimat do prowadzenia biznesu i podnosi kom-
fort życia.

Świetne położenie, dobre skomuni-
kowanie (które będzie jeszcze lepsze 
po zakończeniu trwających obecnie 
miejskich inwestycji oraz dzięki budo-
wie kolejnego odcinka autostrady A1) 
- to oczywiste atuty miasta, będącego 
stolicą subregionu północnego Woje-
wództwa Śląskiego. 

Częstochowa sukcesywnie popra-
wia swoją infrastrukturę drogową, ze 
szczególnym uwzględnieniem dojaz-
du do stref aktywności gospodarczej, 
połączeń tranzytowych i międzydziel-
nicowych. Obecnie finalizowana jest 
m.in. budowa   bezkolizyjnego skrzy-
żowania Dk-1 z Dk-46 oraz gruntowna 
przebudowa i  rozbudowa miejskiego 
węzła Dk-1 z Dk-91 (obie inwestycje 
dofinansowane są ze środków wspól-
notowych).

Miasto skutecznie pozyskuje też fi-
nansowanie kluczowych inwestycji ze 
środków unijnych w nowym okresie 
programowania na lata 2014-2020. 
Sukcesywnie tworzy kolejne miejsco-
we plany zagospodarowania prze-
strzennego, uwalniając nowe grunty 
pod miejskie i prywatne inwestycje, 
budownictwo, usługi.

 
Z inwestycji ostatnich kilku lat war-
to wymienić np. budowę nowej linii 
tramwajowej, hali sportowej „Często-
chowa” na ponad 7 tysięcy miejsc, 
rozbudowę i modernizację Filharmo-
nii Częstochowskiej, realizację progra-
mów budowy boisk wielofunkcyjnych 
czy ogólnodostępnych placów rekre-
acji ruchowej.    

 
Częstochowa kusi ulgami w podatku 
od nieruchomości dla przedsiębior-
ców: inwestujących, zatrudniają-
cych nowych pracowników i wpro-
wadzających nowe technologie. 
Jako rozwinięty ośrodek akademicki 
i edukacyjny ma przygotowane i wy-
kwalifikowane kadry, przy czym śred-
nie koszty pracy są tu niewątpliwie 
niższe niż w aglomeracji śląskiej. 

Subregion częstochowski od kilku 
lat znajduje się na dobrych miejscach 
rankingów atrakcyjności inwesty-

cyjnej, a sama Częstochowa to jed-
no z  najbardziej rozpoznawalnych 
w  świecie polskich miast, kładące 
duży nacisk na budowanie siły swojej 
marki. 

Jako jeden z niewielu polskich sa-
morządów posiada też aktualny mię-
dzynarodowy rating finansowy (Fitch 
Rating na poziomie BBB) - z perspek-
tywą stabilną, co jest dowodem wia-
rygodności finansowej miasta i gwa-
rancją jego możliwości rozwojowych.          

Niedawne włączenie do Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mie-
lec 34,4 hektarów pohutniczych tere-
nów należących do Agencji Rozwoju 
Przemysłu (w rejonie ul. Korfantego 
i Koksowej),   a także poszerzenie do-
tychczasowych terenów Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej o 36 
hektarów gruntów w obszarach Skor-
ki i Kusięcka (własność miasta i Skarbu 
Państwa), daje Częstochowie kolejne 
atuty, a przedsiębiorcom - perspekty-
wy na korzystne ulokowanie swoich 
przedsięwzięć.  

Oprócz gwarantowanych w strefie 
zwolnień z podatku dochodowego 
od działalności prowadzonej na tere-
nie strefy, Częstochowa oferuje m.in.: 
wspomniane zwolnienia z podatku od 
nieruchomości, atrakcyjne i uzbrojone 
grunty inwestycyjne z  infrastrukturą 
techniczną, bardzo dobrą lokalizację 
i konkurencyjne koszty prowadzenia 
działalności (m.in. w zakresie cen grun-
tów, kosztów pracy, wynajmu hal, po-
wierzchni biurowych, mieszkań), pełne 
wsparcie prawne i organizacyjne przy 
realizacji inwestycji ze strony zarządów 
stref ekonomicznych, Urzędu Mia-
sta i  Agencji Rozwoju Regionalnego, 
a  także przejrzystą procedurę zakupu 
gruntów dedykowaną konkretnej in-
westycji.

Doświadczenia związane z dotych-
czasowym funkcjonowaniem tere-
nów Katowickej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w Częstochowie - za-
gospodarowanych już kilka lub kilka-
naście lat temu - pokazują, że inwesty-
cje w strefie są dla firm zdecydowanie 
opłacalne, a jednocześnie nakręcają 

koniunkturę dla „okołobiznesowych” 
inwestycji miejskich i ożywiają całą lo-
kalną gospodarkę. 

Wspieranie przedsiębiorców to 
jeden z podstawowych prioryte-
tów obecnych władz miasta, o czym 
świadczy chociażby przyjęcie przez 
samorząd, stworzonego wspólnie ze 
środowiskiem gospodarczym, „Pro-
gramu wspierania przedsiębiorczo-
ści i tworzenia nowych miejsc pracy 
w Częstochowie na lata 2013-2018”.  

Wiele działań na rzecz biznesu jest 
już w mieście realizowanych: np. prefe-
rencyjne stawki czynszów w miejskich 
lokalach użytkowych dla osób rozpo-
czynających działalność gospodarczą; 
miasto może też obniżyć stawkę czyn-
szu w przypadku spadku obrotów. Sze-
roko wykorzystywane są  instrumenty 
Funduszu Pracy w ramach programów 
realizowanych przez Powiatowy Urząd 
Pracy. Przedsiębiorców wspiera tak-
że Agencja Rozwoju Regionalnego, 
oferując pożyczki, dotacje i doradz-
two dla osób zakładających firmy.  
Uzyskany przez częstochowski Urząd 
Miasta Certyfikat ISO poświadcza ja-
kość, prawidłowość i sprawność sto-
sowania procedur administracyjnych 
oraz procesów zarządczych.

W trosce o kondycję, zdrowie, a tak-
że rozwój rodziny władze Częstocho-
wy wprowadziły liczne programy zdro-
wotne i profilaktyczne finansowane 
z  budżetu miasta, jak choćby szczepie-
nia dzieci przeciwko pneumokokom 
i   grypie, szczepienia przeciwko wiru-
sowi HPV, badania przesiewowe słu-
chu dla uczniów szkół podstawowych, 
rehabilitację seniorów czy realizowany 
od trzech lat program dofinansowania 
zabiegów in vitro. Miasto chce sukce-
sywnie rozwijać ekonomię społeczną 
i  szkolnictwo zawodowe pod kątem 
potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Łącząc możliwość korzystania z wiel-
komiejskich atrakcji oraz nieosiągalny 
w metropoliach poziom bezpieczeń-
stwa, Częstochowa oferuje wysoką ja-
kość kultury i rozrywki, sprawną komu-
nikację i  wysoki komfort życia.

 
Zapraszamy więc do Częstochowy 

– miasta coraz bardziej inspirującego, 
otwartego na nowe pomysły i inicja-
tywy, a od niedawna bogatszego o 70 
ha terenów inwestycyjnych objętych 
przywilejami dwóch specjalnych stref 
ekonomicznych. 
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W konkursie TOP Inwestycje Komunal-
ne, organizowanym przez Portal Samo-
rządowy najlepszą inwestycją okazała 
się realizowana przez Spółkę Moder-
nizacja gospodarki cieplnej dla gmin: 
Bytom i Radzionków. To nie jedyna na-
groda, ponieważ PEC, również w maju, 
został Laureatem XVI Edycji Konkursu 
Śląskiej Nagrody Jakości w kategorii 
Usługi, a Pana osobiście wyróżniono 
prestiżową nagrodą Znakomity Przy-

wódca. Jakie znaczenie dla Państwa 
mają te wyróżnienia?

Wszystkie nagrody są dla nas ogrom-
nym wyróżnieniem i potwierdzeniem, że 
dotychczasowe nasze działania wpisują 
się w strategię rozwoju gospodarcze-
go regionu. Realizacja zakrojonego na 
szeroką skalę projektu współfinansowa-
nego z Unii Europejskiej przyczynia się 
do optymalizacji zarządzania procesem 

dystrybucji ciepła, co ma bezpośredni 
wpływ na wzrost jakości oferowanych 
przez nas usług.

Bardzo dużo mówi się, szczególne w od-
niesieniu do dużych przedsiębiorstw 
i  prowadzonej przez nich działalności, 
o społecznej odpowiedzialności biznesu. 
W jaki sposób, oprócz podstawowej dzia-
łalności, PEC Sp. z o.o. w Bytomiu obecne 
jest w życiu mieszkańców regionu?

Wartością dodaną realizacji projektu, są 
efekty prowadzonej od marca 2013 roku 
kampanii informacyjno-promocyjnej 
o charakterze edukacyjnym, której celem 
jest przybliżenie mieszkańcom zakresu 
realizowanego projektu i płynących z nie-
go korzyści. Ze wszystkich działań, szcze-
gólnym zainteresowaniem mieszkańców 
cieszą się eventy pn. „Spotkanie z cie-
płem”, które odbywają się w przedszko-
lach, szkołach oraz centrach handlowych. 
Uczestnicy dowiadują się o metodach 
produkcji i przesyłu ciepła oraz o sposo-
bach jego oszczędzania, a  także biorą 
udział w licznych konkursach.

Czuje się Pan osobiście odpowiedzialny 
za poprawę jakości życia mieszkańców 
poprzez realizowane przez PEC inwe-
stycje? Jakie znaczenie  ma moderni-
zacja infrastruktury dla Bytomia i Ra-
dzionkowa?

Ze względu na specyfikę działalności 
PEC, wszystkie podejmowane przez nas 
działania pośrednio i bezpośrednio ukie-
runkowane są na mieszkańców obydwu 
miast. Dzięki najważniejszej inwestycji 
PECu, w miejscach, gdzie realizowane 

są prace ziemne, nie tylko przywracamy 
stan poprzedni, ale tworzymy zupeł-
nie nową jakość. Tak było w przypadku 
ul. Pod Lipami w Radzionkowie, czy alei 
parkowej w Parku Miejskim w Bytomiu. 
Dzięki naszym pracom miejsca te stały 
się jeszcze piękniejsze i bardziej przyja-
zne mieszkańcom.

Jakie przedsięwzięcia i inwestycje rea-
lizowane będą przez Spółkę w najbliż-
szym czasie?

We wrześniu br. został zawarty aneks 
do umowy o dofinansowanie na re-
alizację Projektu pn.: „Modernizacja 
gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom 
i  Radzionków” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Fun-
duszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2007-2013. Tym samym zakres 
rzeczowy sztandarowej inwestycji PEC 
Sp. z o.o. w Bytomiu został rozszerzony o 
dodatkowe zadania do realizacji w 2015 
roku. Aktualnie realizacja Projektu doty-
czy budowy 149 nowoczesnych węzłów 
cieplnych grupowych lub indywidu-
alnych, a także przebudowy sieci cie-

płowniczej oraz zewnętrznej instalacji 
odbiorczej na łącznej długości ok. 32 
km. Ponadto, PEC uczestniczy w  „Pro-
gramie ograniczenia niskiej emisji na 
terenie Gminy Bytom”, który będzie rea-
lizowany w latach 2015-2018. W ramach 
programu podjęliśmy szereg działań 
informacyjnych oraz koncepcyjnych. Po 
przeanalizowaniu danych dotyczących 
rejonów Bytomia, w których występuje 
najwyższy wskaźnik niskiej emisji oraz 
możliwość budowy sieci ciepłowniczej, 
w poszczególnych dzielnicach zostały 
wytypowane obszary, na których wy-
stępuje możliwość podłączenia do sy-
stemu ciepłowniczego całych zespołów 
budynków. Po opracowaniu map tych 
rejonów, oszacowaniu: ilości budynków, 
ilości węzłów cieplnych, długości sie-
ci, poziomu nakładów inwestycyjnych, 
został określony ogólny harmonogram 
realizacji. Informacje o  możliwości sko-
rzystania z programu są przekazywane 
zarządcom, właścicielom oraz miesz-
kańcom za pośrednictwem m.in. prasy, 
internetu oraz w trakcie bezpośrednich 
spotkań. Aktualnie zbierane są wnioski 
zainteresowanych podłączeniem. 
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Z Henrykiem Dolewką, Prezesem Zarządu 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
w Bytomiu o prestiżowych nagrodach i wyróż-
nieniach, a także doświadczeniach menedżera 
skutecznie zarządzającego przedsiębiorstwem 
komunalnym rozmawia Marcin Prynda.

Spotkania z przyjaznym ciepłem

Więcej informacji:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom
www.pec.bytom.pl

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 
znajdują się na stronie: www.pois.gov.pl
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Jednym z kluczowych wyzwań dla Głównego Instytutu Górnictwa są 
działania w obszarze zmian klimatu i czystej energii. GIG jest od kilku 
lat mocno zaangażowany w prace mające na celu opracowanie  
bezpiecznej technologii  podziemnego zgazowania węgla, realizu-
jąc projekty współ�nansowane przez Fundusz Badawczy Węgla i 
Stali, jak również  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.   

Od 30 czerwca 2014r.  w  KWK Wieczorek w Katowicach należącej do 
Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. prowadzony był ekspery-
mentalny proces podziemnego zgazowania węgla (PZW) w 
warunkach czynnej kopalni. 

Podziemne zgazowanie węgla, polega na doprowadzeniu do 
zapalonego złoża węgla czynnika zgazowującego i odbiorze wytwo-
rzonego gazu o wartości przemysłowej na powierzchni. Warunkiem 
prawidłowego przebiegu procesu jest umiejętne sterowanie 
podawaniem czynnika zgazowującego tak, by uzyskać temperaturę 
umożliwiającą wytwarzanie gazów o określonym składzie. Gaz 
uzyskiwany z węgla w procesie podziemnego zgazowania może 
mieć wiele zastosowań. Można go użyć do wytwarzania ciepła i 
elektryczności w energetyce, może zastąpić gaz ziemny w chemii, 
można go także użyć do wytwarzania paliw płynnych.

Pilotowa instalacja została  wybudowana wspólnymi siłami GIG  i 
KHW S.A.  na terenie  KWK „Wieczorek” w związku z realizacją zadania 
badawczego pt.: „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla 
wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”. GIG  w tym 
zadaniu jest jednostką wiodącą w zakresie prac dotyczących PZW. 
Oprócz opracowania strategii rozwoju zgazowania węgla w Polsce, 
głównym utylitarnym celem zadania w zakresie PZW jest opracowa-
nie projektu technologicznego i wstępnego studium wykonalności 
instalacji demonstracyjnej PZW w skali 20 MW. Jako podstawowe 
źródło danych w tym zakresie będą rezultaty  wielodobowej próby 
w skali pilotowej w pokładzie 501 w KWK Wieczorek.

Podstawowe cele budowy instalacji pilotowej były następujące:
1.Sprawdzenie możliwości przeprowadzenia procesu podziemnego 
zgazowania węgla w warunkach czynnej kopalni;
2.Uzyskanie danych dla opracowania projektu technologicznego i 
wstępnego studium wykonalności instalacji demonstracyjnej PZW;
3.Uzyskanie danych dla przeprowadzenia wieloparametrowej oceny 
eko-efektywności opracowanej technologii.

 „Próba prowadzona w KWK Wieczorek miała charakter badawczy i 
oprócz sprawdzenia założeń technologicznych miała również odpowie-
dzieć na pytania związane z określeniem oddziaływania tego procesu 
na środowisko oraz z jego bezpiecznym prowadzeniem. Eksperyment 
miał również pokazać czy procesem da się sterować i czy można go na 
dowolnym etapie zatrzymać” – mówi prof. Krzysztof Stańczyk,  nadzo-
rujący eksperyment. Po zakończeniu eksperymentu i całkowitym 
wygaszeniu georeaktora zostaną przeprowadzone wszechstronne 
prace pozwalające na określenie wytrzymałości mechanicznej powsta-
łej kawerny poprocesowej oraz badania środowiskowe oceniającej 
oddziaływanie procesu podziemnego zgazowania węgla na środowi-
sko.”

Opisany projekt realizowanych jest w Instytucie w ramach Centrum 
Czystych Technologii Węglowych, które otwarte zostało w  maju 
2013r. Centrum to nowoczesny kompleks laboratoryjno-badawczy 
o ogólnej powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 9000 m2, który 
składa się z trzech części: 
• Część technologiczna na terenie GIG-Kopalni Doświadczalnej „Bar
   bara” w Mikołowie, gdzie będą prowadzone, między innymi badania 
   nad zastosowaniem gazu procesowego z podziemnego zgazowania 
   węgla do bezpośredniego uwodornienia węgla. Ponadto, został wy
   budowany podziemny poligon dla badań nad rozwojem technologii 
   podziemnego zgazowania węgla.
• Część technologiczna na terenie Instytutu Chemicznej Przeróbki 
   Węgla w Zabrzu. Wybudowane tu zostały instalacje technologiczne 
   w skali PDU (Process Development Unit) oraz stanowiska badawcze 
   w skali wielkolaboratoryjnej,  m.in. do zgazowania i oksyspalania 
   paliw stałych w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem 
   �uidalnym.

Zgodnie z opracowanym programem badawczym czyste technologie 
węglowe oznaczają:

„Centrum to nasz wkład do polskiej i światowej nauki oraz gwarancja 
efektywnego wykorzystania polskiego bogactwa jakim jest węgiel  
– powiedział w trakcie otwarcia prof. Józef  Dubiński, Naczelny 
Dyrektor GIG - Wyniki badań uzyskane w ten sposób  będzie można 
komercjalizować i stosować w przemyśle.” 

40-166 Katowice, Plac Gwarkow 1
www.gig.eu

Zadanie badawcze nr 3 pn.: „Opracowanie technologii zgazowania 
węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” 
�nansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 
strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych  
„Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”

 

PODZIEMNE ZGAZOWANIE WĘGLA
DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI

PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Technologie wodorowe

Wysokosprawne techniki
spalania węgla

Technologie redukcji emisji
z procesów wykorzystania
węgla i innych wpływów

na środowisko

Badania właściwości
węgla i innych paliw

Elementy CCS, separacja 
gazów, rozpoznanie 

potencjału składowania 
CO₂

Technologie przygotowania
węgla dla potrzeb procesów

jego wykorzystania

Zrównoważona gospodarka
zasobami, wykorzystanie metanu
i energii geotermalnej

Techniki przetwórstwa 
węgla, w tym podziemne 

zgazowanie

CZYSTE TECHNOLOGIE
WĘGLOWE W CCTW

Usługi zawierają:
  rozładunek i przyjęcie towaru
  etykietowanie jednostek paletowych
  rozlokowanie towaru w magazynie z pełną 

identyfikacją lokalizacji
  magazynowanie
  kompletacja i pakowanie zamówień
  dołączanie niezbędnych dokumentów
  zabezpieczenie towaru na czas transportu
  dystrybucja towaru

Śląskie Centrum Logistyki SA
jako wiodący operator logistyczny

proponuje nowe usługi skierowane do
Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców

www.scl.com.pl,  logistyka@scl.com.pl,  +48 32 3018451,   ul. Portowa 28,  44-100 Gliwice

Gmina Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów
tel. (32) 235 10 17, fax.: (32) 235 15 21
e-mail: um@knurow.pl

www.knurow.pl

Gmina Knurów oferuje
atrakcyjny teren komercyjny 
przy autostradzie A1

Z myślą o inwestorach przygotowano do sprzedaży 3 niezabu-
dowane działki o łącznej powierzchni 1,6511 ha, przeznaczone 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod 
usługi oraz produkcję. 
Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi 109,43 zł netto

Termin ustnego przetargu nieograniczonego:  
25 listopada 2014 r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Knurów pod 
numerem telefonu 032 339 22 29

Zapraszamy do Knurowa !

Szczegółowa oferta oraz warunki przetargowe znajdują się 
także na stronie www.inwestycjeknurow.pl
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Rozwój przez innowacje
Jak dostosować przedsiębiorstwo 
do zmieniającej się sytuacji ryn-
kowej, a w dalszej perspektywie 
zapewnić jego rozwój szczególnie 
podczas spowolnienia gospodar-
czego? Cięcie kosztów i obniża-
nie cen produktów oraz usług 
są działaniami nieefektywnymi 
na dłuższą metę. Menedżerowie 
oraz zarządy i rady nadzorcze 
szukają więc innych metod, które 
pozwolą ich przedsiębiorstwom 
znaleźć się krok przed konkuren-
cją. Od dłuższego czasu słowem 
absolutnie kluczowym w tym 
kontekście okazuje się być inno-
wacja. 

Innowacyjne podejście do wszyst-
kich obszarów zarządzania przedsię-
biorstwem pozwala firmie VOIGT utrzy-
mywać znaczącą pozycję na rynku 
producentów profesjonalnych środków 
czystości.  Będąc pionierem rynku czy-
stościowego w naszym kraju przedsię-
biorstwo od ponad 20 lat konsekwentnie 
realizuje swoją wizję, którą jest zostanie 
liderem branży. Zarząd firmy doskonale 
zdaje sobie bowiem sprawę, że aby tego 
dokonać niezbędne są ciągłe inwestycje 
w badania i rozwój oraz profesjonalny 
i innowacyjny zespół, czyli szeroko rozu-
miana inwestycja w kadry.

Siłą marki VOIGT są produkty stworzo-
ne w oparciu o własne, niepowtarzalne 
receptury, opracowane w nowoczesnym 
laboratorium przez zespół R&D. Do-
świadczeni specjaliści są w stanie dobrać 
substancje aktywne i związki powierzch-
niowo-czynne w optymalnych stęże-
niach, zapewniając efekt pełnej synergii 
i ich najwyższą skuteczność. 

Chcąc mocno zaakcentować swoją po-
zycję na rynku podczas ubiegłorocznych, 
międzynarodowych targów branżowych 
ISSA w Warszawie firma VOIGT zaprezen-
towała aż 20 nowych, innowacyjnych 
preparatów. Tworząc w swoim laborato-
rium receptury nowych, technologicznie 
zaawansowanych produktów korzystała 

między innymi z patentu koncernu Du-
Pont, sięgnęła po enzymy – katalizato-
ry przyśpieszające reakcje chemiczne, 
wreszcie zastosowała sprawdzoną już 
w branży czystościowej nanotechnolo-
gię. Szczególną uwagę rynku przykuły 
produkty HDtechnology wzbogacone 
recepturowo o Teflon® surface protec-
tor. Są to pierwsze na rynku europejskim 
profesjonalne środki czystości posia-
dające w swojej recepturze najbardziej 
znany na świecie polimer. Dzięki niemu 
myte powierzchnie są lepiej zabezpie-
czone przed ponownymi zabrudzeniami 
i łatwiej utrzymać je w czystości. Równie 
nowatorskim rozwiązaniem w obszarze 
produkcji środków czystości jest inno-
wacyjna linia superkoncentratów x-line. 
Biotechnologia, nanotechnologia, eko-
logiczność, wysoki stopień koncentracji 
pozwalający na uzyskanie roztworów 
na poziomie nawet 0,1% oraz atrakcyj-
ne walory estetyczne sprawiają, że pro-
dukty x-line są na chwilę obecna bez 
wątpienia najbardziej zaawansowanymi 
technologicznie i najnowocześniejszymi 
produktami w ofercie VOIGT. Easyline to 
z kolei odpowiedź firmy na zapotrzebo-
wanie rynku na ekonomiczne w zakupie, 
ale bardzo dobre jakościowo produkty, 
a  ECOtechnology to ekologiczna linia 
certyfikowana europejskim znakiem 
Ecolabel.

Innowacje jednak to nie jedynie obszar 
produktowy firmy. Produkt sam nie trafi 
do odbiorcy ostatecznego, szczególnie 
w segmencie B2B, bez odpowiedniej 
dywizji sprzedażowej. Jej efektywność 
jest w dużej mierze uzależniona od bar-
dzo dokładnej analizy finansowej oraz 
rynkowej, opartej na zaawansowanych 
rozwiązaniach informatycznych takich 
jak nowoczesne narzędzia ERP oraz sy-
stem klasy Business Intelligence. Firma 
VOIGT nieprzerwanie inwestuje i rozwija 
swój system IT, aby móc na bieżąco do-
pasowywać się do zmian zachodzących 
na rynku i odpowiadać na nie w sposób 
natychmiastowy.

Wynikiem innowacyjnego podejścia 
do kompleksowej obsługi klienta w fir-
mie jest jednostka SAS (Szkolenia, Audy-
ty, Serwis). VOIGT jest jedną z niewielu 
firm na rynku, która w tak całościowy 
sposób podchodzi do zagadnień zwią-
zanych z utrzymaniem czystości. Grupa 
wyspecjalizowanych, mobilnych eks-

pertów świadczy usługi z zakresu au-
dytów technologicznych, czyli doboru 
odpowiednich preparatów do występu-
jących w obiekcie powierzchni, w pro-
fesjonalny sposób montuje i serwisuje 
systemy dozowania, zapewnia wsparcie 
szkoleniowo-technologiczne dla osób 
odpowiedzialnych za utrzymanie czysto-
ści. SAS sporządzi również odpowiednią 
dla danego obiektu dokumentację tech-
nologiczna oraz zapewni stałą opieka 
doradców w myśl misji firmy: Nasz profe-
sjonalizm, Twój komfort.

Zarząd firmy VOIGT przywiązuje rów-
nież wagę do działań informacyjno-
-marketingowych, które mają przecież 
bezpośredni wpływ na postrzeganie 
przedsiębiorstwa w jego otoczeniu oraz 
kreowanie jego wizerunku. W chwili 
obecnej prowadzona jest bardzo no-
woczesna kampania wizerunkowa skie-
rowana do rynku B2B, której celem jest 
promocja hasła: VOIGT – feel the inno-
vation. Wykorzystywane są w tym celu 
nośniki i sposoby przekazu komunikatu 
marketingowego do tej pory niespoty-
kane w branży. 

Innowacyjne podejście do całej sfery 
zarządzania w firmie VOIGT zapewnia 
jej podążanie drogą zrównoważonego 
wzrostu, mimo sygnałów o spowolnie-
niu, docierających od pewnego czasu 
także z branży czystościowej. Efektem 
ciągłego rozwoju była konieczność mo-
dernizacji linii produkcyjnej, która miała 
miejsce w tym roku i której rezultatem 
jest pełna automatyzacja procesu pro-
dukcyjnego w firmie VOIGT. Dzięki tej 
inwestycji firma jest w stanie jeszcze 
efektywniej wykorzystywać swoje kom-
petencje w zakresie zarządzania obsza-
rem produkcyjnym, co w bezpośredni 
sposób przekłada się na zwiększenie za-
dowolenia jej klientów.

Zarząd firmy VOIGT konsekwentnie 
inwestując w innowacje na każdym eta-
pie działalności jest przekonany, że tego 
typu działanie nie może być prowadzone 
w sposób incydentalny. Dowodem cią-
głości tych procesów jest obecna pozy-
cja rynkowa firmy oraz przygotowywana 
kolejna fala innowacji, z którą będziemy 
mogli się zapoznać już na początku przy-
szłego roku.

Szymon Cesarz
Dyrektor ds. Marketingu
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Wysoka jakość przy optymalizacji kosztów
Z Michałem Pieczonką, Preze-
sem Zarządu Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Żory 
Sp. z o.o. o znaczeniu jakości 
w funkcjonowaniu spółki i wyni-
kających z tego korzyściach dla 
mieszkańców, a także ochronie 
środowiska i wspieraniu podej-
mowanych przez mieszkańców 
przedsięwzięć rozmawia Marcin 
Prynda.

W jaki sposób na praktykę przekłada-
ją się zapisy Polityki Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania, co w prakty-
ce funkcjonowania przedsiębiorstwa 
oznacza wypełnianie zapisów Polityki 
Jakości?

W PWiK Żory Sp. z o. o. dla podniesie-
nia efektywności i skuteczności zarzą-
dzania, uzyskania satysfakcji klientów 
oraz stron zainteresowanych opracowa-
no i wdrożono w roku 2006 Zintegro-
wany System Zarządzania. System ZSZ 
Jakość Środowisko BHP posiada cer-
tyfikat PCBC SA (Polskie Centrum Ba-
dań i Certyfikacji) w zakresie produk-
cji i dystrybucji wody, odprowadzania 
i  oczyszczania ścieków oraz obsługę 
klienta realizowaną w obszarze działa-
nia przedsiębiorstwa. Jest on opisany w 
kategoriach wzajemnie powiązanych ze 
sobą elementów – procesów. Realizacja 
procesów, według określonych w doku-
mentacji standardów postępowania, za-
pewnia powtarzalność w zakresie jakości 
oraz osiągnięcie celów zawartych w po-

lityce Zintegrowanego Systemu Zarzą-
dzania. Efektywna realizacja polityki ZSZ 
w zakresie: wprowadzania zmian organi-
zacyjnych ukierunkowanych na posze-
rzanie oraz podnoszenie jakości świad-
czonych usług, wprowadzania nowych 
rozwiązań technicznych i technologii, 
jako działań proekologicznych zmierza-
jących do zapobiegania zanieczyszcze-
niom oraz ograniczających negatywne 
oddziaływanie na środowisko, identyfi-
kowania i oceniania aspektów środowi-
skowych związanych z obszarem działal-
ności, podejmowania działań mających 
na celu doskonalenie systemu obsługi 
klienta sprowadza się w praktyce do do-

skonalenie kadr poprzez doskonalenie 
umiejętności i  kwalifikacji pracowników 
oraz podnoszenie jakości świadczonych 
usług, a  tym samym wypracowania 
standardowego modelu obsługi klien-
ta. Nowoczesny system monitorowania, 
zdalna kontrola pracy obiektów systemu 
wod-kan oraz własne laboratorium fizy-
ko-chemiczne, są gwarancją dla klienta 
dostarczania wody o jednakowych pa-
rametrach. Wdrażanie najwyższych stan-
dardów technologicznych ma na celu 
spełnianie wymagań jakościowych, jak i 
środowiskowych, z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przyjęte 
kryteria identyfikacji procesów i proce-

dur oparte są o elementy mające istot-
ny wpływ na zapewnienie powtarzalnej 
jakości świadczonych usług i dostarcza-
nych produktów, znacząco wpływają na 
ochronę środowiska. W ramach zidentyfi-
kowanych procesów monitoruje się sku-
teczność i efektywność podejmowanych 
działań, poprzez ustanowione wskaźniki 
lub metody analiz jakościowych, wraz 
z czasookresami ich monitorowania.

Jakie znaczenie ma realizacja tych zapi-
sów dla mieszkańców Żor? 

Zintegrowany System Zarządzania 
PWiK został wdrożony i obowiązuje we 
wszystkich komórkach organizacyjnych 
firmy. W ramach każdego procesu ziden-
tyfikowano i określono procedury po-
stępowania dla pracowników PWiK Żory 
Sp. z o.o., których działania mają istotny 
wpływ na zadania realizowane w ramach 
całego systemu zarządzania. Sprawne 
i profesjonalne wykonywanie zadań 
jest podstawowym czynnikiem umac-
niającym zaufanie naszych Klientów 
(mieszkańców), a  tym samym zapewnia 
Przedsiębiorstwu trwałą pozycję na ryn-
ku usług wodno-kanalizacyjnych. Stale 
dążymy  do produkcji i dystrybucji wody 
wysokiej jakości,  jak i odprowadzania 
i oczyszczaniu ścieków przy optymaliza-
cji kosztów.

W jaki sposób PWiK dba o środowisko 
naturalne i dlaczego Aspekt Środowi-
skowy w funkcjonowaniu Spółki jest tak 
ważny?

W procesie zarządzania środowiskowe-
go zostały zidentyfikowane bezpośred-
nie i pośrednie aspekty wpływu organi-
zacji na środowisko, określono metody 
monitorowania tego wpływu i zapobie-

gania niepożądanym zdarzeniom oraz 
minimalizacji negatywnych skutków 
zaistniałych zdarzeń. Zgodnie z tymi za-
łożeniami wyłoniono 48 aspektów w od-
niesieniu do zużycia surowców natural-
nych, wytwarzanych odpadów oraz tych 
związanych z wystąpieniem sytuacji awa-
ryjnych. Pośrednie aspekty wpływu orga-
nizacji na środowisko są przedmiotem 
uregulowań zawartych w dokumentacji 
grupy procedur zarządzania środowisko-
wego. W celu należytego wykorzystania 
zasobów ustandaryzowano opracowanie  
planu inwestycji i remontów oraz póź-
niejszą ich realizację.

W jaki sposób mieszkańcy, korzystają-
cy z usług PWiK mogą przyczynić się do 
ochrony środowiska naturalnego? Jak 
powinni postępować z zasobami wod-
nymi, żeby wspomóc ochronę przyrody?

Mieszkańcy Żor, a tym samym klienci 
PWiK mogą przyczynić się do ochrony 
środowiska przez jak najszybsze przy-
łączenie się do kanalizacji sanitarnej 
przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo eks-
ploatuje wybudowaną w latach 70-tych 
mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię 
ścieków. Została ona zmodernizowana w 
latach 2001-2003 w części ściekowej, a w 
latach 2011-2013 poddana rozbudowie 
i modernizacji w części osadowej. Posia-
da ona nowoczesny, zhermetyzowany 
system fermentacji metanowej osadów 
ściekowych, wraz z odzyskiem biogazu 
i zagospodarowaniem go do produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej. Właścicie-
le przydomowych oczyszczalni ścieków 
również powinni skorzystać z tej moż-
liwości, gdyż technologia tych oczysz-
czalni nie spełnia wymagań usuwania 
związków biogennych tj. azotu i fosforu. 

Związki biogenne powodują eutrofiza-
cję, czyli zarastanie zbiorników wodnych. 
Ścieki z przydomowych oczyszczalni są 
rozsączane na terenie posesji lub od-
prowadzane do wód, co w konsekwencji 
prowadzi do przedostawanie się ich do 
zasobów wodnych. 

W jaki jeszcze sposób, oprócz podsta-
wowej działalności PWiK jest obecne w 
życiu mieszkańców Żor? Wspiera lokal-
ne inicjatywy, kluby, wydarzenia, fun-
dacje?

PWiK Żory Sp. z o.o. ma istotny wkład 
w  tworzenie i poprawę funkcjonowania 
infrastruktury komunalnej będącej pod-
stawą rozwoju miasta Żory, przy jedno-
czesnym spełnieniu oczekiwań i potrzeb 
klientów indywidualnych i przemysło-
wych. Oprócz podstawowej działalno-
ści PWiK czynnie uczestniczy w życiu 
społecznym miasta i  jego mieszkańców. 
Prowadzi szeroko zakrojone konsultacje 
społeczne w celu formułowania odpo-
wiedniej hierarchii działań. Planowane 
przez przedsiębiorstwo inwestycje op-
arte są na wzajemnym przepływie infor-
macji pomiędzy Urzędem Miasta Żory 
a PWiK Żory Sp. z o.o. w celu korelacji 
działań. Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom jak i potrzebom mieszkańców, 
przedsiębiorstwo w miarę swoich moż-
liwości wspomaga lokalne organizacje 
społeczne, sportowe i charytatywne.  
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Jak najlepsze warunki podróży

Z jakimi wyzwaniami rynkowymi boryka 
się największy przewoźnik Komunikacyjne-
go Związku Komunalnego Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego?

Największe wyzwanie to stałe odnawia-
nie i  poprawa stanu technicznego taboru, 
pozwalająca na utrzymanie jak najwyższe-
go standardu usług, a tym samym konku-
rencyjności na rynku. Biorąc pod uwagę 
wielkość Spółki, jej funkcjonowanie zgod-
nie z  obowiązującym prawem, dbałość o 
załogę, a  także pełnienie funkcji w ramach 
społecznej odpowiedzialności biznesu, 
trudne jest utrzymanie cen naszych usług 
na poziomie porównywalnym z mniejszymi 
przewoźnikami, a przecież zadania otrzy-
mujemy przede wszystkim na zasadach 
otwartych przetargów. Tym większy nacisk 
kłaść musimy na to, by za oferowaną cenę 
zapewnić pasażerom jak najlepsze warunki 
podróży.

W latach 2006 i 2007 PKM Sosnowiec odno-
wił tabor, kupując m.in. autobusy Jelcz i So-
laris. Czy planowany jest zakup kolejnych 
pojazdów? Jakich?

Od trzech lat zakupujemy autobusy uży-
wane,  które mają niski przebieg i doskonały 
stan techniczny. Ten kierunek strategii bę-
dziemy kontynuować.  W latach 2011-2013 
zakupiliśmy  dziewięćdziesiąt trzy takie auto-
busy, a w bieżącym roku już dwadzieścia pięć 
kolejnych. Jednak zakupy tylko autobusów 
używanych nie są wystarczające, mogą spo-
wodować w przyszłości sytuację, w której sta-
niemy przed koniecznością wymiany dużej 

części taboru w ciągu 1-2 lat. Musimy także 
podejmować starania, by zmniejszyć radykal-
nie średni wiek taboru. Dlatego w latach ko-
lejnych Spółka planuje zakup nowych, a nie 
tylko używanych autobusów.

Jakie koszty będą związane z tymi zakupa-
mi i kto je pokryje?

Autobusy używane kupujemy i będziemy 
kupować ze środków własnych. Natomiast 
nasz udział w finansowaniu zakupów no-
wych pojazdów uzależniony jest od warun-
ków realizowanych projektów. Aktualnie 
finalizuje się projekt, który  złożyliśmy do 
Śląskiego Urzędu  Marszałkowskiego w 2009 
roku,  na zakup czternastu nowych autobu-
sów z dofinansowaniem ze środków unij-
nych do 85 proc. Spółka ogłosiła już 15 lipca 
przetarg na dostawy nowych autobusów, 
sześciu dwunastometrowych i ośmiu osiem-
nastometrowych. Cel główny na kolejne lata 
to przygotowanie dokumentów i aktywny 
udział w  projekcie realizowanym w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
(ZIT), który umożliwi zakup  i wprowadze-
nie do użytkowania nowych autobusów w 
latach 2015-2017. W  ramach ZIT Spółka we 
współpracy z urzędami miast w Sosnowcu i 
w Dąbrowie Górniczej przystąpi do realiza-
cji projektu, którego przedmiotem jest cał-
kowite odnowienie linii komunikacyjnych 
transportu publicznego poprzez zakup i 
wprowadzenie do eksploatacji przez Spółkę 
sześćdziesięciu siedmiu nowych autobusów, 
w tym trzydziestu pięciu dwunastometro-
wych o napędzie hybrydowym.

Jakie udogodnienia dla pasażerów związa-
ne są z nowymi pojazdami?

Mniejsza emisja substancji szkodliwych, 
niższy poziom hałasu zewnętrznego i we-
wnętrznego, zaawansowane systemy infor-
macji pasażerskiej, udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych oraz urządzenia zwięk-
szające bezpieczeństwo, np. systemy gaśni-
cze.

PKM wykorzystuje możliwość wyświetlania 
w pojazdach reklam, a także korzystania 
z bezprzewodowego internetu?

Tak, te nowoczesne systemy są przez nas 
wykorzystywane. Reklamy wyświetlane są za 
pomocą wyświetlaczy informacji pasażerskiej 
wewnątrz autobusów, w trzydziestu pięciu 
autobusach zainstalowane są ponadto mo-
nitory LCD. Bezprzewodowy internet funk-
cjonuje jak do tej pory w trzydziestu naszych 
autobusach.

Czy PKM odczuwa zwiększone zaintere-
sowanie świadczonymi usługami, czy też 
większość mieszkańców korzysta z włas-
nych środków transportu?

Nie narzekamy na brak pasażerów, szcze-
gólnie w tzw. godzinach szczytu. Trudno 
natomiast odpowiedzieć na drugą część py-
tania, nie prowadzimy badań statystycznych, 
które by na to pozwoliły. Należy pamiętać, że 
jesteśmy co prawda dużym, ale nie jedynym 
przewoźnikiem. Odpowiedź na tak postawio-
ne pytanie leży, naszym zdaniem, w gestii or-
ganizatora komunikacji. 

Z Markiem Pikułą, Prezesem Zarządu Przed-
siębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 
w Sosnowcu o wyzwaniach przed jakimi stoi 
Spółka rozmawia Małgorzata Pawlaczek.

Urząd Miejski w Sosnowcu – Wydział Polityki Gospodarczej
ul. Małachowskiego 3,  41-200 Sosnowiec

Tel. +48 32 296 0 680, Fax. +48 32 296 0 670
a.mastalerz@um.sosnowiec.pl; p.pluta@um.sosnowiec.pl

TERENY INWESTYCYJNE NA SPRZEDAŻ
www.sosnowiec.pl/strefabiznesu

Tereny inwestycyjne MACZKI-BÓR
Tereny położone są we wschodniej części miasta przy ul. Inwestycyjnej  

w bezpośrednim połączeniu z drogą ekspresową S1.

Teren inwestycyjny UL. 3 MAJA
Teren położony jest w centrum miasta, w bliskim sąsiedztwie Dworca PKP "Sosnowiec Główny"

DZIAŁKA NR 645
cena:  1 500 800 zł netto – cena w ostatnim 

postępowaniu przetargowym 
powierzchnia: 22851 m2

przeznaczenie: Teren obiektów produkcyj-
nych, składów, magazynów oraz usług

DZIAŁKA NR 777 i 2828/3
cena:  1 500 800 zł netto – cena w ostatnim 

postępowaniu przetargowym 
powierzchnia: 22843 m2 (21944 m2  + 899 m2) 
przeznaczenie: Teren obiektów produkcyj-
nych, składów, magazynów oraz usług

DZIAŁKA NR 639
cena:  831 000 zł netto – cena w ostatnim 

postępowaniu przetargowym 
powierzchnia: 10105 m2

przeznaczenie: Teren usług

DZIAŁKA NR 2828/72
cena:  1 080 100 zł netto – cena w ostatnim 

postępowaniu przetargowym 
powierzchnia: 18795 m2

przeznaczenie: Teren obiektów produkcyj-
nych, składów, magazynów oraz usług

DZIAŁKA NR 2828/5
cena:  1 262 800 zł netto– cena w ostatnim 

postępowaniu przetargowym 
powierzchnia: 21967 m2

przeznaczenie: Teren obiektów produkcyj-
nych, składów, magazynów oraz usług

DZIAŁKA NR 2828/74
cena:  375 200 zł netto – cena w ostatnim 

postępowaniu przetargowym 
powierzchnia: 6533 m2

przeznaczenie: Teren obiektów produkcyj-
nych, składów, magazynów oraz usług

DZIAŁKA NR 2483
Aktualny przetarg! Oferty należy składać 
do 22.09.2014 r. do godz. 15.30
cena:  3 634 000 zł netto  

– cena wywoławcza do przetargu 
powierzchnia: 8 223 m2

przeznaczenie: Teren przeznaczony pod 
usługi centrotwórcze, w tym wielkopo-
wierzchniowe obiekty handlowe

Wkrótce nowe przetargi!Wkrótce nowe przetargi!
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Będzin wykorzystał swoją szansę.
Stał się atrakcyjnym miejscem na mapie regionu...
Będzin jest miastem atrakcyjnym inwesty-
cyjnie, którego historia od wielu dziesięcio-
leci nierozerwalnie łączy się z gospodarką 
i przemysłem. Jest to miejsce posiadające 
bogatą ofertę terenów inwestycyjnych, 
przyjazne inwestorom, będące doskona-
łym miejscem do prowadzenia działalności 
gospodarczej. W ramach projektu „Gospo-
darcza Brama Śląska etap I - uruchomie-
nie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej” 
przygotowano dla przedsiębiorców  ponad 
8 ha terenów inwestycyjnych. 

Na atrakcyjność miasta wpływa korzystne 
położenie względem głównych szlaków trans-
portowych (drogowych i kolejowych) oraz mię-
dzynarodowego portu lotniczego Katowice 
– Pyrzowice, a także największego węzła komu-
nikacyjnego w Polsce, jaki tworzy stolica woje-
wództwa śląskiego razem z pozostałymi miasta-
mi Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. 

W ciągu ostatnich 4 lat Będzin przeszedł 
również ogromną metamorfozę, zmienił swój 
wizerunek, stał się przyjazny i atrakcyjny za-
równo dla mieszkańców, turystów jak i przed-
siębiorców.

Dzisiejszy Będzin to przede wszystkim efekt 
ambicji, kreatywności i starań władz samo-
rządowych. Najbardziej spektakularnym re-
zultatem  jest odnowione wzgórze zamkowe, 
które w końcu stało się bezpiecznym i dobrze 
funkcjonującym obszarem umożliwiającym 
mieszkańcom całego regionu wypoczynek 
przy jednoczesnym zapewnieniu rozrywek 
o  charakterze kulturalnym i edukacyjnym. 
W  ramach realizacji tego samego projektu 
zostały także udostępnione zwiedzającym 
będzińskie podziemia. Zabezpieczone i zaada-
aptowane do celów kulturalnych są atrakcją 
turystyczną Będzina ze względu na swoje wa-
lory geologiczne i historyczne. W przyszłości w 
podziemiach powstanie nowoczesna trasa tu-

rystyczna – „Kalejdoskop historii”, która będzie 
pierwszą tego typu atrakcją w Polsce. 

W Będzinie nie zapomniano też o miłośni-
kach aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Właśnie dla pasjonatów sportu powstał nowo-
czesny skatepark z prawdziwego zdarzenia, 
pełnowymiarowe boiska do siatkowej piłki 
plażowej i lodowisko. Dodatkowo w Będzinie 
stworzono liczne miejsca rekreacji dla całych 
rodzin, takie jak cztery wyjątkowe Strefy Aktyw-
ności Rodzinnej czy nowoczesne i bezpieczne 
place zabaw, zrewitalizowano też wiele parków. 
Wszystkie te działania spotkały się z dużym za-
dowoleniem ze strony mieszkańców. Jednak 
miasto nie osiada na laurach. W chwili obecnej 
Będzin jest w trakcie realizacji projektu „Zagłę-
biowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru 
funkcjonalnego doliny Przemszy i Brynicy”. Dzięki 
pozyskanym środkom opracowane zostaną do-
kumenty koncepcyjne i wykonawcze zagospoda-
rowania terenów zielonych w miastach biorących 
udział w projekcie, w tym obszarów będzińskich 
parków Rozkówka, Małpi Gaj i Brzozowica – 
mówi Łukasz Komoniewski, prezydent Będzina. 
Swoje oczekiwania i opinie na temat sposobu i 
formy zagospodarowania tych terenów wyrazili 
mieszkańcy w czasie konsultacji społecznych.

W ostatnim czasie w mieście zmodernizo-
wano również obiekty użyteczności publicznej 
jak np. dworzec PKP, który zyskał nową funkcję 
administracyjno-handlową, budynek Urzędu 
Miejskiego czy Miejskiej i Powiatowej Bibliote-
ki Publicznej. Wkrótce biblioteka wzbogaci się 
dodatkowo o nowoczesną mediatekę.

Wiele wysiłku włożono także w rozwój 
będzińskiej oświaty. W grudniu 2012 roku 
utworzono w Będzinie Żłobek Miejski nr 2, 
co zdecydowanie poszerzyło w mieście infra-
strukturę w zakresie opieki nad dziećmi do lat 
3 i w znacznym stopniu ograniczyło problemy 
z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców Będzi-

na na tego typu usługi. Spośród wielu zadań 
inwestycyjnych, modernizacyjnych i remonto-
wych w placówkach oświatowych warto wy-
mienić chociażby: termomodernizację Szkoły 
Podstawowej nr 10, Przedszkola Miejskiego 
nr 1, nr 5, nr 10, nr 2, budowę nowoczesnych 
kompleksów sportowych przy trzech szko-
łach podstawowych. Ale to nie wszystko. 
Planowane są kolejne inwestycje oświatowe. 
Już wkrótce Miejski Zespół Szkół nr 2 będzie 
mógł pochwalić się nowoczesną infrastruk-
turą sportową, gdyż udało się wreszcie pozy-
skać środki na remont sali gimnastycznej. Jeśli 
chodzi o  najmłodszych mieszkańców miasta 
to Będzin wzbogacił się też o 6 nowych pla-
ców zabaw, powstałych w ramach rządowego 
programu „Radosna szkoła” przy placówkach 
oświatowych oraz o ponad 20 placów zabaw 
w różnych dzielnicach Będzina.

Nie mniej ważną częścią odnowionego wi-
zerunku Będzina są wyremontowane ulice. 
Przebudowa i remont objęły takie ulice jak: 
Bema, Zwycięstwa, Siemońską, Modrzejowską, 
Małachowskiego, 9 Maja, Gwardii Ludowej, Bro-
niewskiego, Kowalczyka, Szenwalda, Kruczkow-
skiego, 11 Listopada, Armii Wojska Polskiego, 
łącznik ul. Stalickiego i Żwirki i Wigury, chodnik 
ul. Żwirki i Wigury, skrzyżowanie ul. Piłsudskie-
go i ul. Małobądzkiej. Sukcesywnie powiększa-
na jest także liczba miejsc postojowych w mie-
ście. Ostatnio powstałe parkingi w dzielnicy 
Warpie, na osiedlu Syberka oraz na Ksawerze 
sprawiły, że łącznie w mieście jest blisko 800 no-
wych miejsc postojowych. To jednak nie koniec 
działań w tym kierunku – planowane są kolejne 
parkingi, m.in. na osiedlu Zamkowym.

Dzisiejszy Będzin to wyjątkowe miejsce na 
współczesnej mapie Zagłębia łączące bogatą 
historię, nowoczesną infrastrukturę i ciekawe 
przedsięwzięcia. Zapał i starania władz sprawi-
ły, że dziś to doskonałe miejsce do wypoczyn-
ku i inwestycji. 

Śląski Bank Żywności 
ul. Janasa 15 • 41-500 Chorzów
tel. 32 2471 265 • tel/fax. 32 2410 138 • kom. 509 23 09 47
e-mail: bz.chorzow@bankizywnosci.pl
www.www.silesiafoodbank.eu

ING Bank Śląski S.A. Oddział Świętochłowice 
4610501373100000 2230093821 
KRS 0000058731

Śląski Bank Żywności pomaga codziennie.
Możesz wspomóc jego działania i potrzebujących

Trwająca od 13-tu lat działalność Śląskiego Banku 
Żywności to różnorodność przedsięwzięć na rzecz 
potrzebujących. Pomoc żywnościowa dla potrzebu-
jących jest wielowątkowa, pośrednio i bezpośred-
nio kierowana do środowisk dziecięcych, w których 
pojęcie „dziedziczenia biedy” czy „dzień ulicy” jest 
dramatycznym skutkiem beztroski rodziców. 
Do wielodzietnych ubogich rodzin, do Seniorów 
i osób niezaradnych życiowo, do szkół, w których po-
siłek obiadowy sporządzony z towarów przekazanych 
przez Bank, jest dla wielu dzieci jedynym ciepłym po-
siłkiem spożytym w ciągu dnia.    
– Problem biedy i ubóstwa jest nadal poważny, zarów-
no w kraju, jak i w całej Unii Europejskiej. Aż 25 proc. 
unijnego społeczeństwa żyje w skrajnym niedostatku 
– mówi Jan Szczęśniewski, Prezes Śląskiego Banku 
Żywności. – W Polsce ten problem dotyka ponad 
225 tys. osób, a nasz region jest w tej niechlubnej 
statystyce trzeci, po województwach mazowieckim 
i wielkopolskim.
W ramach walki ze skutkami embarga na polską żyw-
ność Bank przejął od rolników ponad 100 ton warzyw 
i 20 ton owoców z przeznaczeniem dla najuboższych 
z 21 śląskich miejscowości. 
Corocznie ponad 50.000 osób i 6.000 niedożywio-
nych uczniów korzysta z zasobów Śląskiego Banku 
Żywności. W dotychczasowej działalności Banku roz-
dysponowano potrzebującym 25877 ton żywności 
o wartości 77 mln 654 tys. zł. 
Istotna dla wielu samorządów, korzystna i partnerska  
współpraca z Bankiem, bazująca przede wszystkim 
na realizacji Unijnego Programu  Pomocy Żywnościo-
wej PEAD jest co roku społecznie oczekiwana i wyso-
ko oceniana.   
POMAGAMY CODZIENNIE to nie hasło marketingowe. 
To fakt, cel i misja codziennej działalności Śląskiego 
Banku Żywności, gdyż, jak powiedział Jan Paweł II, 
„Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez 
to, kim jest, lecz przez to, czym się dzieli z inny-
mi”. I tymi słowami Śląski Bank Żywności kieruje się 
w swojej działalności.
– Mamy status Organizacji Pożytku Publicznego, ale 
pomóc można nam w każdej formie, od finansowego 
wsparcia, poprzez dary żywnościowe, aż po wolon-
tariat. „Bądź dobry jak chleb” – to nasze przesłanie 
– mówi Jan Szczęśniewski.
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Jakie zmiany czekają nas
w nowej perspektywie finansowej 2014-2020?

Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski i tym samym 
mogą one wciąż liczyć na największe wsparcie ze środków unijnych. Niemniej jednak, nadchodząca perspektywa fi-
nansowa będzie znacznie różnić się od poprzedniej – poniżej podsumowanie 8 najważniejszych zmian, z którymi będą 
musieli zmierzyć się polscy przedsiębiorcy.

„Bogatsze” Regionalne Programy Operacyjne
W perspektywie 2014-2020 samorządy wojewódzkie będą w posiadaniu ponad 
40% funduszy przeznaczonych na Politykę Spójności – jest to znaczący wzrost 
w porównaniu z poprzednimi 25%. W praktyce oznacza to kwotę ponad 30 mi-
liardów euro, które zostaną rozdysponowane pomiędzy województwa. Dla przy-
kładu – województwo śląskie zyska ponad miliard euro, mazowieckie odnotuje 
wzrost z 1,87 do 2,09 miliarda euro, zaś Dolny Śląsk otrzyma aż około 0,65 miliar-
da euro więcej niż w latach poprzednich.

Dotacje a preferowane branże
W nowym budżecie kluczową rolę będą odgrywać tzw. preferowane branże. 
Władze poszczególnych województw dokonały wyboru około 8 inteligentnych 
specjalizacji, które będą dodatkowo punktowane podczas oceny wniosku do-
tacyjnego. Przykładowo, województwo śląskie zdecydowało się na branże ICT, 
multimedia, medycynę oraz turystykę zdrowotną, a także energetykę. Dolny 
Śląsk stawia na biogospodarkę, zdrową żywność, chemię, przemysł maszynowy 
i metalowy, a także przemysł wydobywczy. Władze województwa mazowieckie-
go skupią się na usługach dla biznesu oraz tych, które podnoszą jakość naszego 
życia. Dziedziny wybrane przez samorządy regionalne wykazują najwyższy po-
tencjał rozwojowy, a także możliwość konkurowania na arenie międzynarodowejBiznes w nauce, nauka w biznesie

Budżet unijny na lata 2014-2020 stworzy idealne warunki do kooperacji między 
światem nauki i biznesu. Można pokusić się o stwierdzenie, że poprzez zastoso-
wanie odpowiedniego kryterium punktowego, jednostki zostaną wręcz zobligo-
wane do współpracy. Przedsiębiorcy zaczną poszukiwać partnerów biznesowych 
wśród uczelni wyższych i innych jednostek naukowych. Chcąc uzyskać dotację 
unijną, właściciele firm muszą w dalszym ciągu mieć na uwadze innowacyjność 
projektu. 

Usprawnienie polityki patentowej
Biorąc pod uwagę poziom innowacyjności w przedsiębiorczości, Polska pozosta-
je wciąż daleko w tyle za resztą krajów członkowskich. Dzieje się tak, ponieważ 
polscy przedsiębiorcy wykazują niski poziom zaangażowania w działalność inno-
wacyjną oraz badawczo-naukową. Wspólnota planuje położyć większy nacisk na 
ochronę stworzonych pomysłów, głównie poprzez usprawnienie patentowania. 
Często to właśnie polityka patentowa będzie ostatecznie decydować o pozyska-
niu środków przez przedsiębiorcę. Ewolucja rynku szkoleniowego

W obszarze szkoleń czeka nas istny przewrót. Z rynku znikną praktyki szkole-
niowe, na które nie będzie realnego zapotrzebowania. W nowej perspektywie 
finansowej granty, przeznaczone na organizację kursów i szkoleń, będą skiero-
wane głównie do przedsiębiorców, którzy w ten sposób będą mieć możliwość 
podniesienia kwalifikacji zawodowych swoich pracowników. Zostanie także 
utworzony Rejestr Usług Rozwojowych, który zgromadzi wszystkie dostępne na 
rynku oferty usług szkoleniowych. 

Preferencyjne pożyczki
W latach 2007-2013 niskooprocentowane pożyczki unijne stanowiły około 1,5% 
całego budżetu. W obecnym okresie odsetek ten wzrośnie do aż 15%. Pomimo, 
że pożyczki unijne cieszą się mniejszą popularnością wśród potencjalnych be-
neficjentów, wciąż będą one instrumentem wartym uwagi podczas planowania 
inwestycji w przedsiębiorstwie. W znacznej części konkursów unijnych będzie 
bowiem stosowany mieszany mechanizm finansowania inwestycji, tj. dotacja 
oraz niskooprocentowana pożyczka unijna.Przełom w procesie oceniania wniosków

Przedsiębiorcy, którzy dotychczas aplikowali o dotacje unijne, zmuszeni byli czę-
sto czekać nawet do 8-10 miesięcy, aby otrzymać ostateczną decyzję. Obecnie 
prowadzone są bardzo intensywne działania, mające na celu wdrożenie szybkich 
ścieżek przyznawania dotacji. Co więcej, wnioski aplikacyjne zostaną poddane 
bardzo wnikliwej ocenie członków tzw. Panelu Ekspertów. Przedstawiciele przed-
siębiorstw będą prezentować planowany projekt przed komisją. Grono eksper-
ckie oceni szanse powodzenia inwestycji, a także omówi z potencjalnym bene-
ficjentem założenia marketingowe oraz poziom innowacyjności. Selekcja ma na 
celu wybranie projektów, które są szczególnie warte wsparcia.

Niższy poziom dotacji
W latach 2007-2013 przedsiębiorcy mogli liczyć na 50-70% dofinansowania. 
Nowa perspektywa finansowa redukuje poziom przyznawanych dotacji. Jedynie 
4 województwa (warmińsko-mazurskie, lubelskie, podlaskie oraz podkarpackie) 
będą nadal cieszyć się z najwyższego poziomu dofinansowania, tj. 70% dla mikro 
i małych oraz 60% dla średnich przedsiębiorstw. Pozostałe województwa będą 
musiały stawić czoła obniżkom na poziomie 5-15 %. 

 AUDYTY DOTACYJNE

 BIZNESPLANY

 DOTACJE UNIJNE

 KOORDYNACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH

EUROLIDER Sp. z o.o.
ul. Ołtaszyńska 39, 53-010 Wrocław
tel.: + 48 71 367 17 90
fax: + 48 71 367 35 51
eurolider@eurolider.pl
www.eurolider.pl

Fundusze europejskie
na wyciągnięcie ręki

kapitalslaski.pl
Kapitał Województwa Śląskiegomarzec 2013 1

Województwa ŚląskiegoKapitał
G o s p o d a r k a   |   S a m o r z ą d y   |   N a u k a  –  I n n o w a c j e

Marzec 2013

Dobre warunki do rozwoju 
innowacyjnej gospodarki
Piotr Uszok: Katowice są jednym 
z najbardziej przyjaznych innowacjom 
miast w Polsce.

3

Inspiruje nas przyszłość, 
wspiera doświadczenie
Zdzisław Bik: Tradycja ułatwia dzia-
łalność jeśli jest związana z rozwojem 
i nowoczesnością.

6

Firma ze śląskim kapitałem, 
kapitałem dla śląskich firm
Bożena Rojewska: Jesteśmy przygo-
towani do rozwiązywania gospodar-
czych problemów klientów.
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Mamy mnóstwo wyzwań 
i możliwości zawodowego 
spełnienia
Tadeusz Baj: Zgromadziliśmy w Bi-
promecie kwiat myśli inżynierskiej w 
naszym regionie.

5

Górnicze maszyny z Polski 
pracują na całym świecie
Marek Brzenczek: O pozycji targów 
KATOWICE decyduje 30-letnia trady-
cja i poziom prezentowanej oferty.

6

Czysta innowacja
Ludmiła Jama-Voigt: Firma VOIGT 

była kreatorem polskiego rynku czy-

stościowego. Nadal jest w czołówce.

14
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Możemy spodziewać się  
rekordowej frekwencji
Piotr Uszok: Zarówno kongresy, jak i targi są niepowta-
rzalną okazją do przedstawienia postępu technologicz-
nego i zdolności produkcyjnych katowickich firm.

2

Przekazujemy klientowi produkt 
najwyższej jakości
Józef Wolski: Ważnym kapitałem Kopeksu jest know-
-how. Mamy inżynierów z wieloletnim doświadczeniem 
i młodych specjalistów z głowami pełnymi pomysłów.

9

Stawiamy na rozwój i uczciwość
Ryszard Krzykowski: Oferujemy przemysłowi wydobyw-
czemu urządzenia zbudowane w oparciu o najnowsze 
rozwiązania techniczne, reprezentujące światowy 
poziom.

20
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Jubileusz PEC
Henryk Dolewka: Wszystkie nagrody są dla nas ogrom-
nym wyróżnieniem i potwierdzeniem, że nasze dzia-
łania wpisują się w strategię rozwoju gospodarczego 
Bytomia i Radzionkowa oraz województwa śląskiego.

6

Pacjent jest najważniejszy
Marcin Misiewicz: Za żadne pieniądze nie kupi się pro-
fesjonalnego, zaangażowanego personelu, oddanego 
pracy i przede wszystkim pacjentom. Nam udało się 
stworzyć taki wyjątkowy zespół.

8

W służbie Opolu i Opolszczyźnie
Ryszard Zembaczyński: Laur Umiejętności i Kompetencji to 
jest najmilsze z wyróżnień. Mieszkańcy mają dowód na 
to, że postawili na „dobrego konia”, który udowodnił, 
że samorząd w Polsce jest gospodarzem.

12
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Gliwice – przyszłość jest tu
Zygmunt Frankiewicz: Gliwice mają potencjał, który 
jest związany głównie z Politechniką Śląską oraz insty-
tutami badawczo-rozwojowymi. Mamy dużą, bardzo 
wartościową kadrę, inżynierów z wysokim poziomem 
wykształcenia. 

3

W Sosnowcu inwestują 
odpowiedzialnie 
Kazimierz Górski: Mamy trzy główne atuty, wykształ-
conych i wykwalifikowanych mieszkańców Sosnowca, 
wysoki wskaźnik przedsiębiorczości w Zagłębiu, wresz-
cie znakomite położenie komunikacyjne.

9

Ludzie są miastem 
Teresa Kosmala: Największym potencjałem, siłą 
i motorem rozwoju jest przede wszystkim wiedza 
i kreatywność ludzi. Dlatego najważniejsze dla mnie 
jest podnoszenie jakości życia mieszkańców i jakości 
ich kształcenia. 

10
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